


EEN ENORME WERELDCOLLECTIE, in 178 delen, VAN AZOREN TOT ZULULAND, wordt verkaveld in de 
veilingen van 28 FEBRUARI, 4, 5, 6 EN 7 MAART 1970 m de openbare veilingzaal van 

WILLY BALASSE 
DIT ZEER BIJZONDERE MATERIAAL, dat zowel de belangstelling van de gevorderde 
verzamelaar als van de handelaar die zijn voorraad wil uitbreiden zal hebben, bevat behalve 
de luxe-stukken en zeldzaamheden ook vele landen die vrijwel compleet m hun geheel in het 
originele album verkocht worden. En wel in het bijzonder: 
ENGELSE KOLONIËN (10 delen), FRANSE KOLONIËN (4 delen), Duitse Koloniën, 
Italiaanse Koloniën (Sassone 7.300.000 Lit.) alle Italiaanse bezettingsuitgaven, evenals de 
BEVRIJDINGSUITGAVEN, Spaanse, Portugese en Nederlandse Koloniën. 
OOSTENRIJK, voor het grootste gedeelte ongebruikt, DUITSE STATEN, Duitsland (alle 
bezettingszones), Italië, Liechtenstein, Monaco, Nederland, San Marino, Zweden, 
Zwitserland, Turkije en Vaticaan. 
Afrika, Amerika (11 delen), Azië, Canada, China, Japan. 
Een groot aantal postfrisse series, zonder plakkers, insteekboek met brieven uit alle landen, 
zeer kostbare restantverzamelingen. 
Naast deze belangrijke wereldverzameling die verkaveld wordt zullen nog ter veiling komen-. 
A. een superbe en zeer belangrijke gespeciailiseerde verzameling België, klassiek en 

modern, waarbij de beroemde 65 centimes Dendermonde met kopstaand middenstuk. 
B. een superbe en belangrijke gespecialiseerde collectie FRANKRIJK, met vele zeldzaam

heden, waaronder 2 stuks 1 fr. vermiljoen. 
C. een rijke keuze aan zegels van ZWITSERLAND. 
Het merendeel van al deze verzamelingen, zeldzaamheden en luxe-stukken wordt 
ongelimiteerd geveild. 
LUXUEUS GEÏLLUSTREERDE CATALOGUS, met afbeeldingen in kleur f 3,—, welk bedrag 
op uw aankooprekening In mindering wordt gebracht. 
Het geïllustreerde blad „BALASSE MAGAZINE" met kleurenreproducties, abonnementsprijs 
f 7,— per jaar. 

WILLY BALASSE 
koopt verzamelingen en zeldzaamheden tegen de hoogste prijs. Inzendingen voor de april-veiling worden nog 
aangenomen: belangrijke verzamelingen, zeldzaamheden en luxe-stukken. 
AFNEMENDE VEILINGPROVISIE, NAAR DE OMVANG VAN HET OBJECT. 
Magasins, bureaux, salles de ventes: 43a, 45, 45A rue du MIDI 1.000 BRUXELLES 

Tel. 13.29.51 et 13.29.52 - Cable: BALASPHILA - BRUXELLES 
Bureaux ä LONDRES: 81 ROEBUCK HOUSE, STAG PLACE, LONDON S.W. 1 
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NU HOORT U HET OOK • • • 

C C K i e \ / A K I ' M A N D E R ï ""* ^^^ ^^" " ontvangen de doos met zegels Nederland en O G waarmede ik DIK tevreden was" A H te 

„De zending USA-bankpost voldeed beslist aan mijn verwachting " O E H te „ en nogmaals mijn erkenteli|kheid uitsprekend voor de samenstelling van 
Doetinchem de door mij gekochte 5 pakketten " A j S te Heemstede 

„ wat u mij stuurde is mtj uitstekend bevallen'" J G V te Helmono „ dezegels waren van prima kwaliteit en zijn hun geld dik waara ' " L L C Breda 

_ . , , - ,, L L j j Drt IS slechts een greep uit de honderden brieven die ons bereikten, geen 
„De mhoud heeft ten volle aan miin verwachtingen beantwoord, in uw adver- ^ ^ „ ^ ^ ^ ^^^ ^ ^ ^ ^ ^«^ pakketten soms per 10 tegeli,k de deur uu sleept' Voor 
tent.e stond geen woord te veel' B W te Arnhem uitzoeken en sorteren hebben wi, geen t i |d. ü bent het die daarvan prof i teert ' 

ZOJUIST O N T V A N G E N : Onuitgeiochte kilo's SCHOTLAND SUPER (Engeland met enorm veel Schotse en andere Regionals) Het abnormaal hoge aantal Groot-
Tormaat-Gedenkzegels valt onmiddellijk op ' Vele zeldzame fosforzegels zitten er tussen, hier spreekt u nog jaren over Voorlopig niet meer dan 1 kilopakket per besteller 
wegens beperkte voorraad Per kilopakket slechts f32 50 + f 1,50 porto Per Y, kilo (500 gram) slechts f 16,90 + f 1,50 porto 

WERKELIJKE GOUDMIJNEN !! 1 KG U S A MISSIEZEGELS, DAGEN LANG SORTEERGENOT' SLECHTS f24.50 

Vele verzamelaars on tdek ten dat ' t geld nog op st raat l ig t , als men de s t raat maar wee t ! Ons Engels k i lowaar z i t n l . s t ikvo l me t fosforzegels, waarvan 
sommige f4,50 t o t f 18,— per stuk genoteerd staan. (Zie betreffende rub r iek sinds februar i in d i t blad). 
Y2 k i lo Engeland, e n o r m g r o o t aantal, zeer modern. Slechts 12,50 + f 1,50 po r t . 1 k i lo Engeland „Super " , geweld ig i Slechts f 29, \- f 1,50 p o r t o . 
300 K I L O gegarandeerd O N U I T G E Z O C H T E Nederlandse MISSIEZEGELS. Het mooiste van het mooiste' Ontelbare Gedenk- en Weldadigheidszegets zitten er in< 
ALLES M O E T WEG, DE B A L K E N K R A K E N ! 
Dit IS kilowaar waar iedere ras-verzamelaar wel eens van gedroomd heeft, maar tot nog toe nimmer heeft kunnen kopen' 
WIJ wegen alles, per kilo, voor de hand weg uit de balen Prijs slechts f 13,95 + f 1,50 porto per droomktlo van ruim 6000 (zesduizend*") exemplaren Bestel omgaand dan 
bent u verzekerd van vele avonden gezellig sorteergenot met mooie vondsten' 

Wij ontvingen een panjtje Engelse Bankpost, bestaande uit allemaal Grootformaat 
Gedenkzegels, het mooiste van het mooiste' Vele Engelse schildenjzegels, enz enz 
Alles gaat weg voor de abnormaal lage prijs van slechts f 14,95 per 100 gram Als u 
nu direct bestelt bent u verzekerd van een uniek koopje 

T reu r ig nieuws. Wegens kleine voorraad nu nog slechts per persoon: 
1 kilo NEDERLAND, Missiezegels, met vele bijzondere zegels, veel wel

dadigheid f 13.95 
'/, ktio GEMENGD BUITENLAND, ELITE MIXTURE' Veel landen, veel 

avontuur, alles door elkaar, dus zoeken maar' f 12,50 
1 kilo GEMENGD BUITENLAND. ELITE MIXTURE' Idem vele landen, 

veel avontuur f 24,50 
/« kilo afgeweekte BUITENLANDSE zegels ( ± 6250 zegels) r21,50 
/ , kilo afgeweekte BUITENLANDSE zegels ( ± 12 500 zegels) f42,50 
Yj kilo CANADA, kantoorpost, modern' Met grooformaat' f 12,50 
Yi kilo IERLAND, van de Missie, wat 'n rijk sortiment met veel groot for

maat zegels' 'n Koopje f 12,50 

50 gram West-Duitse Bankpost, allemaal Grootformaac-Gedenkzegels der Duitse 
Bundespost, geheel ongesorteerd, een pracht en rijk sortiment voor slechts f 18,95 
ook deze voorraad is zéér beperkt 

/ , kilo WEST-DUITSLAND, met iets van de Oost-Zone, mèt gelegenheids-
zegels f 12.50 

Yi kilo INDIA, zolang de voorraad het toelaat f 12,50 
Y2 kilo NOORD-IERLAND, zéér veel AVONTUUR, mooi sortiment met 

heel erg veel plaatjeszegels en vele vondsten Toch slechts f 12.50 
14 kilo NOORWEGEN, buitengewoon mooi Missiegoed, beslist onuitge

zocht, veel gedenkzegels Kleine voorraad f 12,50 
1 KILODOOS NOORWEGEN, vergezeld door de missie, enorm 

mooi ' Slechts f25,— 
Yi kilo SPANJE, modern goed kleine voorraad f 12,50 
50 gram U S A , bankpost, alleen grootformaat gedenkzegels, enorm mooi 
met zeer vele vondsten' Gaan weg i. f 6,95 

RUSLAND jaargang 1968 compleet. 133 zegels en 4 Gedenkblocks, licht gestempeld Yverwaarde ruim 90 frc Slechts f 27 50 
IDEM, laargang 1967 compleet, 131 zegels en 5 gedenkblocks f27,50 500 INDONESIË, pracht collectie, bijna compleet' Slechts f 45 .—' 
100 IJSLAND, zeer moeilijk te krijgen, enorme waarde, slechts f57 ,— 
NIEUW-GUINEA 1956 Lepraserie licht gestempeld f6,35, 1957 Kinaerzorg licht gestempeld f6,35. Idem, doch F D C f 15,—, 1958 Rode Kruis.licht gestempeld f6 .35, 
l d e m , d o c h F D C f 27,50, 1959 F D C Bloemen f 5.50. 1960 F D C Vluchtelingen f 4,50, 1960 F D C Vlinders f 5 50. 1959 F D C Sterrengebergte f 4,50, 1962 Zuid 
Pacific serie Licht gestempeld f 1,65. 1962 Sociale Zorg, F D C f2,65 

400 NEDERLAND - NED INDIË en INDONESIË, een pracht van een 
samenstelling met veel bijzondere en postfnsse zegels, een koopje f 14,75 

500 NEDERLAND - NED INDIË - INDONESIË - NIEUW GUINEA 
- SURINAME' Zeer mooi pakket vooreen buitengewoon lage prijs f 27,50 

675 zegels' Dit zijn onze GOUDDELVERSDOZEN' Schitterend goed 
u vindt o a Nederland, gebruikt en ongebruikt, veel weldadig
heid, NEDERLANDS - INDIË, INDONESIË. NIEUW GUINEA, 

NED ANTILLEN. CURACAO en SURINAME' Elke partij heeft 
minstens een cataloguswaarde van f125,— De winkelwaarde 
zou terecht f110.— moeten bedragen, maar u betaalt slechts f45 ,— 

1100 NEDERLAND - NED INDIË - INDONESIË - NIEUW GUINEA -
NED ANTILLEN - CURACAO en SURINAME iets geweldigs' 
Uw album is meteen gevuld, RUIM f 250,— cataloguswaarde 
WINKELWAARDE f 200,— Bij ons slechts f99 ,— 

DROOMPARTIJ ruim 500 louter en alleen 
motiefzegels, ruimtevaart, sport, bloe
men, dieren, vlinders, torren, kevers, 
olifanten, vissen enz Bijzonder grote 
winstmogelijkheden voor het uitplak-
ken m boekjes, voor ruil en handel' 
Voor f 50,— zouden we deze partijen 
makkelijk kwijtraken, ze kosten echter 
maar f 27,50 want we nemen met 'n 
zeer kleine wrnst genoegen 

GIGANTPARTIJ 500 waardevolle buiten
landse exemplaren Meest Grootfor
maat Daarbij cadeau 24 w compleet 
Olymp Spelen Indonesië Winkelpnjs 
f 5 , — Alles bij elkaar slechts 

GOLIATHPARTIJ-DE LUXE' Thans sinds 
kort ruim 1000 waardevolle zegels w o 
de meest dure Buitengewoon voor 

ruil , handel, boekjes plakken enz enz 
U kunt er werkelijk alle kanten mee uit 
Per parij f29,95 

MAMOETPARTIJ Doos inhoudende + 500 
waardevolle buitenlandse zegels, de 
meeste zijn grootformaat, dieren, bloe
men, noem maar op De doos voor de 
mensen die graag voor weinig geld een 
kapitaal aan zegels in huis willen heb 

f27,50 ben Prijs per doos nu nog f 12,95 
500 AMERIKAANSE GELEGENHEIDSZE-

GELS Voor de vuist weg afgeteld door 
ons U vindt het mooiste goed m deze 
partijen, veel nieuwe soorten erbij Ze 

f 16,90 gaan weg voor slechts f 16,95 
U verdient hier goud aan 

300 ENGELSE GROOTFORMAATZEGELS 
der laatste jaren m vele soorten waar

bij vele shitlingwaarden Alles door 
elkaar voor de hand weg afgeteld, vele 
schildenjenzegels en andere goed ver
koopbare zegels Per partij zoals het 
reilt en zeilt (U verd'ent alti jd) voor 
slechts f21.95 

300 GEMENGDE EUROPAMOTIEFZE-
GELS (1956 tot heden) zonder Neder
land erbtj. voor de vuist afgeteld door 
de secr van de Raad van Europa' Deze 
unieke partijen gaan weg voor slechts f30 ,— 

2000 INDONESIË (Tweeduizend) voor de 
hand afgeteld, veel ongebruikt w o de 
meest waardevolle soorten, op catalo
guswaarde werd niet gelet (door leken 
afgeteldl U vindt de rreest dure soor
ten in 'n grote verscheidenheid' Be 
stist 'n gelegenheidskoopje voor f 39,— 

LB HEEFT V 'IS POSTZEGELMANIE? 
'i Postzegelhandel H. FIORANI DAN MET SPOED NAAR FioRAmi 

P O S T O R D E R A D R E S : (vooruitbet. of rembourszending) J. W. Frisostraat 48, ZOETERMEER. Tel.- (01790) 52 33 

Portokosten e x t r a Vraag gratis PRIJSCOURANT. Honderden koopjes 
Postglro41511 t.n.v. I.J. Mark 
te Zoetermeer 
A F H A A L A D R E S S E N : Wi j nemen bundel- en massawaar in betaling. Vraag inkoopli jst. 
„F lopost" , Woestdumstraat 109, Amsterdam-W. Tel. 15 24 55. MARK, Primulastraat 19, Den Haag. Tel. 6816 78 
MARK, J. W. Frisostraat 48, Zoetermeer. 



Hebt u er al eens over 
nagedacht... 
W a s r O I T I °"'̂ ® veilingen steeds zeldzaam en interessant 

materiaal bevatten' 

W a a r o m inzenders juist ons dergelijk materiaal voor 
verkoop toevertrouwen' 

W a a r o m onze veilmgen zich steeds in een groot succes 
verheugen' 

Daar moeten redenen voor zijn ! . . . 

OM SLECHTS ENKELE TE NOEMEN: 

1 Onze vijftigjarige ervaring als auctionaris 
IS een garantie voor goede resultaten 

2 Kosten noch moeite v\/orden gespaard 
om onze veilingen tot een succes te maken, 
uitgebreide foto-bijlagen, verzending van 
veilingcatalogi per l uch tpos t naar alle 
delen der aarde, nieuwe clientenwerving 
door veelvuldig adverteren, enz enz 

3 Iedereen kan ,,ongezien" op onze veilingen 
kopen door onze nauwkeurige beschrijving 
der kavels 

U kunt ELKE DAG INZENDEN! 

BIJ belangrijke objecten komen wij 
u gaarne thuis bezoeken 
voor een bespreking. 

Vraagt de gunstige 
veiling-verkoop-condities. 

Dat had u eerder moeten weten! 

Onze 275e Postzegelveiling 
vindt in maart a.s. plaats 

J. K. RIETDIJK n.v. 
DEN HAAG 

Telefoon (070) 117020 
Plaats 31a 

Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 

RAAD VAN BEHEER 
Secretaris Mr Ant v d Flier, Tortellaan 69, 's-Gravenhage 

Penningmeester H P van Lente, Curagaostraat 35 Amsterdam-W 

HOOFDREDACTEUR A BOERMA 
Bronsteeweg 86, Heemstede, telefoon (023) 284015 

Correspondentie over abonnementen naar de 
ADMINISTRATEUR 

A VAN LAER 
Da Costalaan 21, Amstelveen, telefoon (020) 41 2956 

ABONNEMENTSPRIJS 
Voor leden van aangesloten verenigingen is het abonnementsgeld 

in de verenigingscontributie begrepen 
Voor met-aangeslotenen 

(bij vooruitbetaling aan de penningmeester) 
franco per post per jaar ƒ 15,— op girorekening 70 6968 

ten name van de Penningmeester van het 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie te Amsterdam 

Losse exemplaren nummers van vorige jaargangen voor zover 
voorradig, bestellen bij de administrateur f 1,50 franco per post 

ADVERTENTIES BOOM-RUYGROK N V 
Ged Oudegracht 138, Haarlem, telefoon (023) 31 92 15 (5 lijnen) 

Postgiro 3 77 58 
Verschijnt in de Uneede helft van iedere maand 
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Nederlandsch Maandblad voor 

waarin opgenomen „De Philatelist" 

Officieel orgaan van de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen 

No. 2 

UITGIFTEN 1970 
Wanneer wi j het uitgifteprogramma 
voor dit jaar kritisch belcijken, dan valt 
dit in vergelijking met onze EEG-part-
ners en de naar de mening van onze 
politici voor het lidmaatschap van deze 
Gemeenschap in aanmerking komende 
kandidaten echt wel mee. 

Wij hebben inmiddels de B.W.-zegei 
gehad — goed geslaagd — en de ko
mende emissies voor vijf evenementen 
in het Koninkrijk in Nederland hebben 
alle een bijzondere gebeurtenis als 
grondslag. Tenslotte zijn wij als volk 
van handelaren in vele landen bekend, 
en de wereldtentoonstelling in Osaka 
is wel een bijzondere zegel waard. 
Ook de overige bijzondere zegels — 
Europa — Verenigde Naties — Inter
parlementaire Unie — zijn voldoende 
belangrijk om de uitgifte van een bij
zondere postzegel te wettigen. Zeker 
om aan de ontvangers van post uit 
Nederland te tonen dat deze gebeur
tenissen voor ons ook met een bijzon
dere postzegel aan het buitenland 
getoond kunnen worden. 

Wat ons minder kan bekoren zijn de 
naar onze mening onnodige waarden 
van 15 cent in de series „Zomer"- en 
„Kinderpostzegels 1970". Hiervoor is 
geen normaal gebruik te rechtvaardi
gen en zeker niet in de bijzondere vel
letjes van de Kinderpostzegels, die 
naar wij mogen aannemen ook in 1970 
het abonnement op de „zwarte lijst" 
van de FIP zullen continueren. Wij 
vinden dit bijzonder jammer, daar Ne
derland een goede naam en faam in 
vele landen in alle werelddelen heeft. 

Géén onnodige uitgaven, géén on
nodig lange series; laat dit zo blijven. 
En daarom ook slechts in onze toe
slagseries alléén postzegels die in nor
maal gebruik ook werkelijk gebruikt 
worden. 

De „Hart Stichting"-zegels geven het 
goede voorbeeld. Drie van de meest 
gebruikte waarden, met normale toe
slag. Daarom bevelen wij deze bijzon
dere zegels reeds nu in uw aandacht 
aan. 

STEEDS DOLLER 
Steeds doller wordt het met de stads-
posterij in ons land. De neveninkom
sten uit de zegelverkoop aan verzame
laars zijn enkele lieden te machtig ge
worden. Ze verkopen zegels, eerste-
dagenveloppen en „echtgelopen" om
slagen van stadsposten die alleen in 
verbeelding bestaan. Ze vragen voor 
dat drukwerk de bedragen die ze er op 
hebben laten drukken en ze doen er 
voor een envelop nog een schepje 
bovenop. 

Nu mag iedereen vrij zijn om te ver
kopen wat hij wil aan wie hij wi l , mits 
hij binnen de perken van de wet blijft, 
hier willen wij toch een ernstige waar
schuwing laten horen. Het geeft geen 
pas deze soort oplichterij ongesigna
leerd te laten passeren. 

Verzamelaars dienen zich goed voor 
ogen te houden dat zegels van de 
stadspostdiensten behoren tot het 
randgebied van de filatelie en geen 
postzegels zijn. Zegels van niet-be-
staande stadspostdiensten vallen zelfs 
over de rand van het randgebied. Ze 

brengen alleen geld in het laadje van 
fantasierijke oplichters, die met mini
male kosten maximaal voordeel halen 
uit goedgelovige verzamelaars. 

RESTITUTIE 
„DUBBELE A B O N N E M E N T E N " 

Wij willen onze lezers die lid zijn van 
meer dan één tot het Maandblad toe
getreden vereniging en voor wie dus 
door meer dan één vereniging abonne
mentsgeld over 1969 werd betaald, 
nog even wijzen op de mogelijkheid 
voor het teveel betaalde restitutie aan 
te vragen. 

Dit kunt u doen door een briefkaart 
aan onze Administrateur, de heer A. 
van Laer, Da Costalaan 21 te Amstel
veen te zenden, waarin u duidelijk ver
meldt: 

a. Van welke tot het Maandblad toe
getreden verenigingen u gedurende 
het gehele kalenderjaar 1969 lid 
was. (Verenigingen als de Beeld
filatelist, Contact Schept Kracht en 
van Poststukken- en Poststempel
verzamelaars, die niet tot het 
Maandblad zijn toegetreden en van 
wie wij geen abonnementsgeld 
voor hun leden ontvangen, tellen 
hierbij uit de aard der zaak niet mee, 
evenmin als buitenlandse vereni
gingen!) 

b. Uw postgironummer of bankreke
ning. 

De restitutie bedraagt over 1969 / 6,— 
voor elke volgende vereniging waar
van u lid was. Wie van drie toegetreden 
verenigingen lid was ontvangt twee 
maal f 6,— enzovoort. 

februari 1970 53 



De Corrientespostzegel 3 

door professor dr. Leonardo Lowey, Buenos Aires 

> DE EERSTE 
„CORRIENTES" ZEGELS 

Op 16 februari 1856 vaardigde het 
Congres der provincie Corrientes een wet 
uit waardoor een „belasting" (ireipues-
to) werd geheven voor het vervoer van 
brieven (porte de cartas) door de pro
vinciale post; tevens werd het Uitvoe
rend Bewind met de reglementatie van 
het tarief belast. De gouverneur Pujol 
tekende op 29 februari 1856 een besluit 
waarbij het porto voor iedere enkele 
brief op 1 real m.c. werd bepaald. 
„M.C." betekent „moneda corriente", 
dat wil zeggen „zich in omloop bevin
dende munt" en niet, zoals Louis Stich 
in de „Philatelist" van The Collectors 
Club (1957), New York, schrijft: (M)o-
neda (C)orrientes, dat wil zeggen Cor-
rientesmunt. In Argentinië verstaat 
men onder „moneda corriente" (cur
rent money) het papiergeld; niet het 
zilvergeld. 

De peso bestond toendertijd uit acht 
reales, zodat iedere real 1/8 peso was. 
Hierdoor is het te verklaren dat iedere 
groep uit acht zegels bestond. Met één 
peso kon men acht zegels van 1 real 
kopen. 

Louis Stich zoekt het wel een beetje 
ver, als hij schrijft: ,,The issuance of 
the stamps in Corrientes was due to a 
need for small denomination coinage" 
en „The stamps would serve as small 
change. This seemed a more effective 
method than only printing small deno
mination paper money", *) want in de 
wet van 16 februari 1856 staat duidelijk: 
„Art. lo. Se establece un impuesto 
por el porte de cartas que oirculen por 

el correo provincial", hetgeen letterlijk 
vertaald is: ,,Art. 1. Er wordt een be
lasting ingevoerd voor het vervoer van 
brieven die door de provinciale post 
zullen circuleren" anders gezegd: er 
wordt een porto ingevoerd voor het be
zorgen van brieven door de provinciale 
postdienst. 

In de provincie Corrientes bestond 
provinciaal papiergeld, waarvan het 
laagste bedrag één peso was. Voor het 
wisselgeld in centavos maakte men ge
bruik van het nationale geld, dat wil 
zeggen koperen munten die er schaars 
waren. Om dit euvel gedeeltelijk te 
verhelpen heeft men kleine vellen van 
acht zegels van één peso laten drukken, 
zodat men dan zonder wisselgeld kon 
uitkomen. 

De eerste Corrientespostzegel ver
scheen op 21 augustus 1856, hetgeen uit 
het volgende bericht in de krant „El 
Comercio" (De Handel) No. 318 van 
21 augustus 1856 blijkt: „Het publiek 
wordt erop gewezen dat vanaf de publi-
katie van dit bericht geen brieven meer 
voor vervoer binnen de provincie in 
ontvangst genomen worden, die niet 
met de corresponderende postzegel zijn 
gefrankeerd (franqueados)". — Terloops 
zij vermeld dat „21 augustus" in 1953 
door het in Buenos Aires gehouden 
Eerste Filatelistencongres als „Dag van 
de Argentijnse Filatelist" werd inge
steld en sedertdien jaarlijks als zo
danig wordt gevierd. In Argentinië, dat 
23.000.000 inwoners heeft, zijn ongeveer 
150.000 postzegelverzamelaars. 

De „UN REAL M.C."-zegel werd op 
dun, blauw, flets blauw of grijsblauw 
papier in vier groepen van acht zegels 
in de compositie I, in dispositie I, ge
drukt. Van deze zegel is slechts één ge
heel vel van vier groepen bekend. Er 
ontbreekt echter aan de linkerkant de 
eerste rij; bovendien is de onderste ze
gel van de tweede rij erg beschadigd, 
zodat op het vel slechts 27 gave zegels 
— inplaats van 32 — verschijnen. Er 
zijn evenwel verscheidene groepen van 
acht zegels bekend, terwijl uit enkele 
strippen blijkt dat deze eerste zegel in 
de dispositie I werd gedrukt (afbeel
ding). 

Al naar gelang de inkt die men ge
bruikte bestaan er duidelijke diepzwart 
gedrukte zegels die niet aan de achter
kant doorgedrukt zijn of zegels, die niet 
zo duidelijk zijn en aan de achterkant 
olie-achtig zijn doorgedrukt. Als de 
zwarte inkt wel eens een blauwachtige 
'tint aanneemt is dat meer aan gezichts
bedrog te wijten dan aan de olie-achtige 
inkt. 

Deze eerste zegel was van augustus 
1856 tot 1864 in omloop, hoewel hij al 
in 1860 door een nieuwe zegel werd 
vervangen. In mijn collectie bevinden 
zich verscheidene brieven met deze 
zegel uit de jaren 1861, 1862, 1863 en 
1864. 

Een variatie, die nog al eens voor
komt bestaat in het type 7, in de zwarte 
vlek tussen de letters N en T van COR
RIENTES, wat aan een vuile plaat te 
wijten is want later verschijnt deze vlek 
niet meer: 

UN REAL M.C , compositie I, dispositie /, de eerste Cornentespostzegel 
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Het pijltje wijst naar de zwarte vlek tussen 
de N en de T van CORRIEN TES een 
variatie dte noqal eens voorkomt in type 7 

De UN REAL-postzegel werd meestal 
met een ganzepen vernietigd, in zeer 
weinige gevallen met een vierkant 
stempel van zestien parallelle strepen 
van juli 1863 af Van december 1863 af 
werd dit stempel ook voor vernietiging 
van nationale (Argentijnse) zegels ge
bruikt („nationaal" in tegenstelling tot 
„.provinciaal") De inktvernietiging en 
stempels worden later m een afzonder
lijk artikel behandeld 

DE „DOORGEHAALDE" 
UN REAL-POSTZEGEL (NO 3) 

Op de oorspronkelijke zegel werd de 
waarde-aanduiding UN REAL M C met 
een zwarte streep met een ganzepen 
doorgehaald Deze zegel wordt meestal 
als de tweede beschouwd, maar is in 
werkelijkheid de derde, zoals wij zul
len zien Op 8 december 1859 publi
ceerde de krant „El Comercio", die door 
Paul E Com werd uitgegeven, een be
sluit waarin bekend gemaakt werd dat 
een Corrientes-peso m c ingewisseld 
kon worden tegen tien koperen centa-
vos van de Argentijnse Confederatie, 
gemunt m Engeland In verband hier
mede verscheen op 8 februari 1860 in 
genoemde krant een door gouverneur 
Rolon getekend besluit waardoor het 
porto van een enkele brief van een real 
gewijzigd werd in drie centavos 

De op de eerste zegel verschijnende 
waarde-aanduiding van UN REAL M C 
was derhalve niet meer de juiste, zodat 
de staatsdrukkerij opdracht gaf deze 
waarde-aanduiding uit de acht types 
van de drukplaat te verwijderen Ge
durende de tijd dat dit gebeurde werd 
de voorraad van de oude zegel UN 
REAL M C tegen drie centavos per stuk 
verkocht en op de brieven verder ge
bruikt Pas in september 1860 was de 
plaat zover klaar dat ze zonder waarde-
aanduidmg gebruikt kon worden (No 2) 

De plaat werd nu op dun, helderblauw 
papier in drie groepen van acht zegels 
afgedrukt, in de dispositie II, zoals wij 
in een vorig artikel hebben gezien Door 
het uitslaan van de waarde-aanduiding 
UN REAL M C heeft het soldeersel van 
de plaat geleden, waardoor de typen 
1 en 5 losraakten Ze werden weer op 
de plaat gesoldeerd, echter met op pre
cies dezelfde plaats, waardoor de com
positie 1 A werd verkregen Dit herstel 
was echter niet voldoende, zodat de 
plaat m 1862 geheel opnieuw werd ge
soldeerd De afstanden tussen de gra
vures veranderen en de types 5 en 6 
werden verwisseld in 6 en 5 Voor na
dere gegevens zie ook het Amphilex-
nummer van mei 1967, de bladzijden 
245/247 van dit Maandblad 

Terwijl de plaat wederom in reparatie 
was raakte de voorraad van de nieuwe 
postzegels zonder waiarde-aanduiding 
op, zodat men van de overgebleven UN 
REAL M C -zegels weer gebruik maakte 
en, zoals boven gezegd, UN REAL M C 
met zwarte mkt met een ganzepen 
doorhaalde Deze zegel bleef tot 1864 
in gebruik, daar ik een brief van 22 

augustus 1864 uit Rio Corrientes (Posta), 
m het zuiden van de provincie Corrien
tes, bezit Echter werden ook postzegels 
No 1, dat wil zeggen zonder de UN 
REAL M C door te halen, verder ge
bruikt tot januari 1864 De lichtblauwe 
zegel zonder waarde-aanduiding was 
eveneens tot en met januari 1864 in ge
bruik 

ZEGELS NO 4 EN NO 5 
Van 1 januari 1864 af werd het porto 

van drie tot vijf centavos verhoogd 
en in verband daarmede de zegel zonder 
waarde-aanduiding van dezelfde druk
plaat op geelgroen papier (No 4) ge
drukt Daar het porto te hoog bleek, 
werd dit op 24 februari 1864 tot twee 
centavos verlaagd Men ging met de 
geelgroene kleur door en daar deze tint 
niet altijd te krijgen was gebruikte men 
tevens blauwgroen (No 5) papier, ech
ter op bescheiden schaal 

De eerste geelgroene zegel verscheen 
in januari 1864 en de laatste m novem
ber 1867, terwijl de meer zeldzame 
blauwgroene zegels voor het eerst in 
december 1865 en het laatst in decem
ber 1866 verschenen 

ZEGEL NO 6 
In januari 1867 verscheen de gele ze

gel als 2 centavos m de tinten lichtgeel, 
geel, citroengeel, donkergeel en bruin
geel Daar deze zegel officieel tot janu
ari 1871 in gebruik was, vier jaren, en 
zelfs tot juli 1872 verder werd gebruikt 
als drie centavos, is deze zegel een 
van de meest voorkomende Vele gele 
zegels dragen het stempel ,,Colecturia 
General" in een krans omlijst, waarop 
WIJ later nog zullen terug komen 

ZEGEL NO 7 
Van 1 januari 1871 af werd het tarief 

weer tot drie centavos verhoogd, zoals 
van februari 1860 tot 31 december 1863 
In september 1860 kwam, nadat de 
drukplaat gewijzigd was, de lichtblauwe 
zegel zonder waarde-aanduiding in ge
bruik Men wilde in januari 1871 ook 
weer deze blauwe kleur gebruiken en 
daar nog oude voorraad voorhanden 
was werd daarvan gebruik gemaakt, 
zodat men lichtblauwe zegels No 2, 
zonder waarde-aanduidmg, al in 1871 
en tot december 1873 kan aantreffen De 
voorraad van de lichtblauwe zegels 
raakte echter spoedig op en daar slechts 
donkerblauw papier, dat iets dikker is, 
in Corrientes aanwezig was heeft men 
hiervan gebruik gemaakt 

Helaas vindt men zeer weinig van 
deze zegels gebruikt, waarschijnlijk, 
omdat inmiddels de losse envelop, 
waarin de brief word verzonden, zijn 
intrede deed die gewoonlijk met de 
zegel wegggegooid werd Ongebruikte 
zegels en gehele vellen van 32 zegels 
zijn veelvuldig 

Enkele jaren geleden heeft men in 
een nalatenschap in Corrientes een par
tij van over de honderd vellen m deze 
donkerblauwe kleur gevonden, zodat 
deze kleur in vellen het gemakkelijkst 
van alle vellen te kopen is 

Men wordt er op attent gemaakt dat 
de oorspronkelijke lichtblauwe zegels 
in de dispositie II verschijnen, dat wil 
zeggen drie groepen van acht zegels 
(totaal 24 zegels), terwijl de donker
blauwe vellen in dispositie III en IV, 
dus vier groepen van acht zegels (totaal 
32 zegels per vel), werden gedrukt 

DE Z G ROZELILA ZEGELS 
Hier begeven wij ons wel op het 

moeilijkste terrein van de Corrientes-
zegels Ten eerste omdat er betrekke
lijk weinig materiaal bestaat, want de 
brieven werden al verzonden in losse 
enveloppen, die meestal met de zegels 
erop weggegooid werden Ook bestaat 
er weinig niet-gebruikt materiaal en 
gehele vellen In de tweede plaats komt 
in deze zogenoemde rozelila zegels, die 
nog geen zeven jaren in gebruik waren, 
een enorm scala van kleurverschillen 
voor 

1 Licht lilaroze: van februari 1874 af 
Meestal werd in de stad Corrientes 
hierop het ovale stempel van negen 
strepen voor vernietiging (afbeel
ding) gebruikt, soms hot kleine 
ronde stempel met datum Voor de 
penvernietiging begon men, naast de 
ganzepen, voor het eerst de stalen 
pen te gebruiken 

Ovaal stempel met negen strepen van de 
stad Corrientes gebruikt op de licht lilaroze 
tint die van februari 1874 af wordt gevonden 

2 Licht purperlila: eveneens in 1874 
3 Purper: in 1875 
4 Purperviolet: vanaf maart tot no

vember 1876 
5 Bruinachtig violet: eveneens in 1876 
6 Donkerpaars: 1876/1877 
7 Bruinachtig lila: juni 1877 
8 Lila: van oktober 1877 af tot 1878 
9 Donkerviolet: van januari 1878 af tot 

februari 1879 
10 Lilaroze: 1879 
11 Licht lilaroze: 1879 met verwarren 

met dezelfde kleur in 1874 gebruikt 
12 Magenta: 1880 op dun, doorzichtig 

papier Deze kleur werd zeer weinig 
gebruikt en ze is daarom de duur
ste Corrienteszegel De kleur ma
genta ligt tussen bruinlila en don
kerpurper (Schwaneberger kleuren-
gids No 60 en No 65) 

De laatste kleur is licht lila De vellen 
werden gedrukt in compositie 3, waarin 
ook de herdrukken gedrukt werden, zo
dat verwarring mogelijk is Daar van 
11 september 1880 af de Corrienteszegel 
niet meer gebruikt mocht worden zijn 
vellen overgebleven die m dispositie 
III, IV of V zijn gedrukt 32 zegels per 
vel Dispositie II, totaal 24 zegels, in de 
scala van rozelila-kleuren zijn, evenals 
in geel en groen, altijd herdrukken 

BIJ de zogenaamde lilaroze zegels 
(1874 tot en met 1880) is het soms moei
lijk de luiste kleur te bepalen daar vele 
zegels verbleekt zijn en een lichtere 
kleur aangenomen hebben 

(Wordt vervolgd) 
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FILATELIE 

5 Ghana, Yvert 321 

Tekst van de op 11 oktober 1969 gehouden dialezing 
voor het Bekertoernooi voor thematische filatelie 

INLEIDING 
Rubber en postzegels hebben gemeen dat beide in het 

dagelijks leven overal ter wereld in velerlei vormen en ge
daanten aanwezig zijn èn dat zij nauwe raakvlakken hebben. 

Van deze raakvlakken valt voor ons filatelisten wel als 
eerste te noemen het offsetdrukprocédé toegepast bij de 
vervaardiging van positzegels. Bij deze druktechniek immers 
speelt het vel rubberdoek dat over de tweede cilinder is 
gespannen een belangrijke rol. De bekende Nederlandse 
postduifzegels van Chr. Lebeau in de waarden 1-4 cent, uit
gegeven in de periode 1929-1940, zijn bijvoorbeeld in offset 
uitgevoerd. 

Andere raakvlakken zijn te vinden bij de vele rubber-
sitempels, gebruikt voor het postaal vernietigen van onze 
zegels. Dit geldt in het bijzonder voor de handstempels voor 
speciale gelegenheden. ledere verzamelaar beeft daarvan wel 
voorbeelden in zijn bezit. En vergeten wij dan niet het vlak-
gommetje dat elke serieuze verzamelaar hanteert om potlood-
aantekeningen, streepjes enzovoort van poststuk, zegel of 
albumblad te verwijderen. 

Tenslotte zijn er nog de vele postzegels die afbeeldingen 
dragen van hetzij een uit rubber vervaardigd produkt, hettzij 
een beeld geven van een der vele fasen van de rubbercultuur 
en de bereiding. Ve^e beeldverzamelaars zullen in hun collec
tie zulke zegels aai *reffen. 

Wie sport en spel is toegewijd, kan vele zegels aanwijzen 
met balspelen waarbij een van rubber gemaakte bal een 
belangrijk attribuut is. Bij diverse sporten dragen bovendien 
de spelers schoeisel met rubberzolen (afbeelding 1). Voer
tuigen, vain step tot tractor en vliegtuig zijn uitgerust met 
rubberbanden (afbeelding 2). Bij de uitoefening van medische 
beroepen speelt de rubberhandschoen een belangrijke rol 
(Australië, Yvert 374). 

2 China Volksrepubliek, Yvert 1597 

Aan de natuurrubber, het produkt van vele in de tropen 
voorkomende melksapleverende bomen, behorende tot de 
familie der Wolfsmelkachtigen, is door vele landen postaal 
aandacht besiteed. 

MELKSAPLEVERANCIERS 
Van deze melksapleveranciers is de Hevea brasiliensis 

thans de meest bekende èn de beste producent. De oorsprong 
van deze bomen moot gezocht worden in het stroomgebied 
van de Amazone m noordelijk Brazilië (Brazilië Yvert 405), 
vanwaar Wickham in 1876 zaden via Engeland naar het Verre 
Oosten bracht. Deze eerste zending zaad vormde de bakermat 
voor de in landen als Ceylon, Maleisië, Indonesië en Vietnam 
zo belangrijke rubbercultuur. 

Een rubberboom in zijn natuurlijke voorkomen treffen wij 
aan op Columbia Yvert 530. Hierbij valt aan te tekenen dat 
in de oerwouden gemiddeld twee tot drie bomen per hectare 
worden aangetroffen. In de rubberaanplantingen, die overal 
ter wereld zijn aangelegd, worden de bomen in een regel
matig plantverband in de grond gebracht met aanvankelijk 
400-500 bomen per ha; dit bomenbestand vermindert in de 
loop der jaren door het wegvallen van zieke bomen en non-
valeurs tot 175 è 200 bomen per ha. Een goed beeld van een 
rubberaanplant geven Indonesië Yvert 221 (afbeelding 3) en 
Ceylon Yvert 297. 

Volwassen bomen produceren als resultaat van de bloei 
zaden, die op hun beurt weer na ontkieming jonge planten 
leveren (afbeelding 4). 

WINNING 
Na zes tot zeven jaar zijn de bomen taprijp; dan kan met 

een speciaal geconstrueerd „tapmes" een dun reepje van de 
bast worden weggesneden, waardoor de daaronder liggende 
melksap bevattende plantencellen worden geopend. Dit melk
sap — in de praktijk als latex aangeduid — komt naar buiten 
en vult druppelsgewijs een onder de tapsnede opgehangen 
bakje (cup) (afbeelding 5). Dit aansnijden van de bomen (het 
tappen) alsmede verschillende tapwijzen vinden wij afgebeeld 
op zegels van diverse landen (Liberia Yvert 332, Maleisië 
Yvert 80, Ceylon Yvert 238 en 252, Papua en New Guinea 
Yvert 11, Belgisch Congo Yvert 115) Hoewel normaliter de 
hellinghoek van de tapsnede 25-30° is, wordt in de tekening 
op diverse zegels daarmede zwaar de hand gelicht. Het 
slechtst is in dit opzicht wel de weergave op Ceylon Yvert 252, 
waar een nagenoeg horizontale tapsnede indertijd heel wat 
gerechtvaardigde protesten van de rubberplanters uitlokte. 

Behalve in het stroomgebied van de Amazone werden ook 
elders latexleverende bomen aangetroffen In West-Afrika 
was dat de Funtumia elastica, afgebeeld op Kameroen Yvert 
112. Het melksap uit deze bomen werd gewonnen met een 
trekmes dat de tapper tot ver boven zijn hoofd hanteerde. 
De zogenoemde visgraatsnede is op de zegel duidelijk weer
gegeven 

In Mozambique exploiteerde men de Manihot- of Ceara 
rubberbomen (Yvert 117 en 172). Deze beide rubberleveran
ciers hebben het echter moeten afleggen tegen de beter 
producerende Hevea brasiliensis 

VERWERKING EN VERVOER 
Nadtit i'i de 'ïoele morgenuien de bomen 7un aangesneden 

en de latex druppelsgewijs de cup heeft gevuld volgt enkele 
uren later het verzamelen van de produktie van elke afzon
derlijke boom. De tapper leegt de inhoud van elke cup in 
een eriiui^'i (Maleisië, Japanse bezetting Yvert 27). Twee volle 
emmeis latex worden vei volgens aan een draagstok naar de 
verzamelplaats gebracht (afbeelding 6). Vandaar gaat de 
oogst in kleine tanks of bakken naar de fabriek ter verdere 
bewerking. De latex, die ongeveer dertig percent rubber-
bestanddeien bevat, wordt daar mei wutei veidund, waarna 
een stollingsmiddel wordt toegevoegd, veelal mierenzuur. De 
aldus verkregen koeken worden uitgewalst in dunne vellen 
en daarna gedroogd of gerookt, al naar gelang crêpe rubber 
of zogeheten rubber-smoked-sheets wordt gemaakt. Verpak-
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king in kisten (afbeelding 7) of in wikkelvellen, zogenaamde 
bare-back-verpakkiing. 

DEUTSCHE 
BUNDESPOST 

030 

7 Frankeermachinestempel Hamburg j Paul Tiefenbacher & Co 

Een modern procédé is de fabricage van zogenoemde 
crumbrubber, waarbij de gecoaguleerde rubberkoek tot 
kruimelvormige stukjes grondstof wordit getransformeerd. 
Deze heveacrumb wordt verpakt in polyethyleen zakken van 
75 lbs (34 kg) en dan weer in 1-tons palletkisten voor de 
export (afbeelding 8). 
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6 Liberia, Yvert 288 
8 Malaysia, Yvert 54 

Naast en behalve de rubber die via een stoUingsproces töt 
grondstof voor de rubber verwerkende industrie wordt ver
werkt, kan uit in de tuinen verkregen latex — onder toe
voeging van ammoniak — ook nog door centrifugeren een 
marktprodukt worden verkregen. Deze rubber m vloeistof-
vorm bevat ongeveer zestig percent droge rubberbestand
delen en komt op de markt als liquid latex 60 "In. Het zee
transport geschiedt in scheepstanks (afbeelding 9), de land-
opslag in tankparken. 

DEUTSCHE BUKDESPOST 

030 

9 Frankeermachinestempel Hamburg j Klentze & Co 

De wetenschappelijke (Latijnse) benaming van de vrijwel 
enig aangeplante latexleverancier is — zoals vermeld — de 
Hevea brasiliensis, in de wandeling alleen „Hevea". Nabij 
Renkum vinden wij in Nederland de plaatsnaam Heveadorp 
(afbeelding 10). Deze naam is gegeven aan een ten behoeve 
van een aantal vaste werkkrachten gebouwde nederzetting 
bij de in 1915 gestichte rubberfabriek Hevea. PTT vestigde 
er later een postkantoor. Een voorbeeld van aangepaste 
naamgeving. 

PROEFSTATIONS 
In de gebieden in Zuidoost-Azië, waar de rubbercultuur in 

de eerste decennia van de twintigste eeuw een grote opbloei 
te zien gaf, werden door de gezamenlijke cultuurondernemers 
grote bedragen geïnvesteerd in wetenschappelijke onder
zoekingen. Dit resulteerde in goed geoutilleerde proefstations, 
die zich bezighielden met onderzoek in de cultuurtechnische 
sectoren. 

Poststempel Heveadorp 

De Jajasan Badan Penjelidikam Karet Indonesia (bij oud-
Indischmensen beter bekend als het Proefstation West-Java, 
later INIRO) te Bogor in Indonesië vertelt in de stempelvlag 
van de frankeermachine dat natuurrubber van belang (is) 
voor de gehele wereld (afbeelding 11). 
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; ; . Frankeermachinestempel Bogor / Balai Penjelidikan dan Pema-
kaïan Karet 

In Europa is het onderzoek vooral gericht op de gebruiks-
ontwikkeling van natuurrubber. In Nederland kende men 
daarvoor de te Delft geves.tigde Rubber-Stichting (afbeelding 
12) en in Frankrijk het Institut Frangais du Caoutchouc. Een 
proefstation van fabrikantenzijde is de Research Association 
of the British Rubber Manufacturers. Al deze organisaties 
komen filatelistisch tot ons via de franikeermachinevlaggen. 
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12 Frankeermachinestempel DELFT / RUBBER-STICHTING 

Dat de acties voor veilig verkeer soms de rubberfabrikan
ten in de kaart spelen, toont het in afbeelding 13 voorkomen
de Britse machinestempel. 

13 Machinestempel Bradford, Yorkshire / Check your tires / before 
the law does (Controleer uw banden voordat de politie het doet) 

SYNTHETISCH PRODUKT 
Via de kennis van het rubbermolecuul (Maleisië Yvert 53) 

is men er in geslaagd het produkt langs synthetische weg te 
produceren. Rusland Yvert 2797 laat een fabriek van syn
thetische rubber zien, alsook een daaruit vervaardigde auto
band. De ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de 
American Chemical Society verschenen zegel van de U.S.A. 
Yvert 553 toont op de achtergrond een installatie voor de 
vervaardiging van synthetische rubber. 

Rubber en filatelie hebben nauwe contacten die elke ver
zamelaar in zijn eigen gebied zal kunnen nagaan en die 
beeldfilatelistisch zeer goed zijn uit te beelden. 

A. SMIT 
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Hongaarse notities 2 
Wie de oudere zegels van Hongarije goed bekijkt ziet hierop 

reeds in 1874 boven de cijfers een kroon verschijnen. Dit 
IS niet zo maar een willekeurige, zo te zeggen „symbolische" 
kroon, integendeel, hier wordt afgebeeld de heilige kroon 
van Hongarije, genoemd naar de eerste christelijke koning 
van dit land, de Heilige Stephanus (Hongaars Istvan, Frans 
Etienne). Tot 1945 toe komt deze kroon op zo vele zegels van 
Hongarije voor dat deze toch wel onderwerp van een aparte 
notitie mag zijn. 

hot eucharistisch congres uitgegeven, doch voor de in samen
hang daarmee georganiseerde „Nationale postzegeltentoon
stelling". Dit blok werd alleen op die tentoonstelling verkocht. 

Een derde blok — men wist in die tijd ook al raad met 
het uitgeven van postzegels — herdenkt opnieuw de 900ste 
sterfdag. Van de hierin opgenomen zegels werden de waarden 
van 10 en 20 Filler ook los verkocht. We beelden ze hieronder 
af met het speciale stempel van een in augustus — de Stepha
nusdag — gehouden postzegeltentoonstelling. 

W74 1900 191S 1926 1928 

Acht zegels met de St Stephanuskroon uit de jaren 1874 tot en met 1946 

1931 1931 1946 

WIE WAS ST. STEPHANUS? 
Istvan werd geboren in het jaar 975 als zoon van hertog 
Geza (972995) en hertogin Sarolta. Zijn vader koos voor het 
westelijke (Roomse) christendom, waardoor Hongarije steeds 
bij het Westen bleef behoren. Zulk bijvoorbeeld in tegen
stelling tot Servië, dat voor het Griekse christendom koos. 

In het jaar 971 werd Wolfgang, de „Apostel der Hongaren" 
door Geza geroepen om zijn zoon in de christelijke leer te 
onderwijzen en in 979 werd hij gedoopt. In 995 kwam hij 
als hertog aan de regering, doch in het jaar 1000 werd hij 
door paus Sylvester II tot koning van Hongarije gekroond. 

Hij vestigde de kerkelijke hiërarchie in Hongarije met als 
centrum Esztergom (reeds als Strigonium als Romeinse 
nederzetting bekend) waar een aartsbisschop zetelde. Hij 
overleed in 1038 en werd al in 1087 heilig verklaard. (Alle 
jaartallen zijn met een zekere reserve gegeven; deze worden 
namelijk in verschillende bronnen niet gelijk aangegeven 
Het IS per slot van rekening allemaal al bijna duizend jaar 
geleden gebeurd). 

De basiliek van Esztergom. waar het eerste Hongaarse aartsbisdom 
zijn zetel had, op een zegel uit 1939 

ZEGELS MET ST. STEPHANUS 
De eerste zegels met Istvans beeltenis verschijnen in 

1928, 890 jaar na zijn sterfdag (Yvert 417/419). Het jaar daarna 
wordt deze serie nog eens in andere kleuren uitgegeven 
(Yvert 420/422), en op de serie „Heiligen" van 1930 zien we 
hem met zijn echtgenote St. Gisela op de waarde 16 Filler 
(Yvert 429). De grote herdenkingsserie komt in 1938, 900 jaar 
na zijn dood. We zien daar hoe de paus aan de abt St. Asterik 
de kroon overhandigt die deze naar Hongarije zal brengen. 
St. Stephanus als stichter van kerken, die later zijn kroon 
aan de Maagd Maria zal wijden (Yvert 494, 499). De ,,Patrona 
Hungariae" draagt dan ook op alle Hongaarse zegels steeds 
ook deze Stephanuskroon (Yvert 315/316, 360/367, 395/397, 532, 
560, 587, 621, 623). 

Het herdenkingsjaar bij uitstek voor St. Stephanus was wel 
1938. 

Een eucharistisch congres, mede in verband hiermede in 
Budapest gehouden, gaf tot een speciaal blok aanleiding 
(Yvert 508A/510C en blok 2). Blok 3 — met de zegel van 
20 Filler van de herdenkingsserie — werd niet speciaal voor 
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Speciaal tentoonstellingsstempel van 20 augustus 1938, op twee 
herdenkingszegels 900 jaar na Stephanus' sterfdag 

Daarna zien we afbeelding van St. Stephanus nog op Yvert 
531, 585/587. Dan is het uit; het communistische regime heeft 
andere heiligen! 

DE ST. STEPHANUSKROON 
De St. Stephanuskroon is ongetwijfeld het op de Hon

gaarse postzegels tot 1945 meest afgebeelde symbool. Wij 
vinden hom, los of op het hoofd van achtereenvolgens Franz 
Joseph en Karel IV, op de nummers: 13/158, 163, 187/190, 
211/214, 315/316, 360/367, 379/384, 395/411, 417/422, 428/431, 
432/435, 445/448, 490/505, 508A,512C, 524/532, 558, 560, 578/587, 
606/611, 613, 621/623, 625/628B, 670/675 en verschillende waar
den uit de opdrukserie 677/719. Voorwaar een flinke lijst' 

Dat in 1946 nog twee zegels met dit symbool voor pakket
post (Colis 1 en 3) werden overgedrukt is kennelijk een 
vergissing geweest die haastig hersteld werd door de uitgave 
van de nummers 2 en 4, De St. Stephanuskroon was op dat 
tijdstip al niet meer „in" in Hongarije. 

Ook in stempels komt deze kroon voor. Zo bij voorbeeld 
in het op 30 december 1916 gebruikte „kroningsstempel" toen 
Karel IV — de laatste koning van Hongarije — hiermee in 
Budapest gekroond werd. Zie de afbeelding hiernaast. 

De originele kroon bestaat voor zover mij bekend nog 
steeds. Toen de Russische troepen Hongarije bezetten is de 
kroon naar het Westen overgebracht en ze bevindt zich bij 
mijn weten thans in de Verenigde Staten van NoordAmerika. 
Dat er echter ooit nog eens een Hongaars vorst mee gekroond 
zal worden mag wel tot de heel grote onwaarschijnlijkheden 
gerekend worden. 
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Paus Sylvester II 
overhandigt abt Asterik 
de kroon 

St Stephanus als 
stichter van kerken 

St. Stephanus 
op de troon 

Abt Geliert onderwijst 
Stephanus' zoon Emerik 
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St. Stephanus wijdt 
de kroon aan de 
Maagd Maria 

Zes zegels uit de grote herdenkingsserie van 1938- 900ste sterfdag van St. Stephanus 

Een van de vele ,,kroningsstempels" — 30 december 1916 
twee weldadigheidszegels (watersnood) uit 1913 

op 

WATERMERK: ST. STEPHANUS-KROON 
Een hoofdstuk op zichzelf, en een interessant hoofdstuk, 

vormt het watermerk. Wie er iets van wil weten moet echter 
niet in de Yvert-catalogus kijken, die er eigenlijk gezegd 
maar een potje van maakt, maar naar Michel of Zumstein 
die beide een uitstekend overzicht van dit watermerk geven. 

Het eerste watermerk van Hongarije, bestaande uit de 
letters „kr" is een goede oefening voor de studie van het 
moeilijker watermerk „kroon". Dit eerste watermerk kan in 
vier standen voorkomen: normaal, kopstaand, gespiegeld en 
gespiegeld/kopstaand (Afbeeldingen hiernaast). 

Bij de „kroon-watermerken is het net zo. Maar allereerst 
dient er op gewezen te worden dat er verschil bestaat tussen: 
kroon in ovaal en kroon In cirkel (Zumstein II en III). Daar 
dit watermerk zich over vier zegels uitstrekt kan men niet 
altijd constateren welke stand men voor zich heeft. Normaal 
of kopstaand is vrijwel altijd te zien. Als men maar een klein 
stukje van de kroon ziet dan is de basis daarvan links of 
rechts. 

Om te weten of het normaal of gespiegeld is moet men 
echter een zegel hebben waarin het kruisje voorkomt dat 
zich boven op de kroon bevindt. Dit wijst dan naar beneden 
of naar boven. 

Met lang zoeken kan men echter van vele waarden in deze 
series de vier standen wel bij elkaar krijgen. 

Er zijn er echter bij die vrijwel onvindbaar zijn, waarbij 
niet één soort als de universeel lastigste gekarakteriseerd 
kan worden. Ten hoogste kan men zeggen dat — van de 
beeldzijde gezien — de zegels met basis links en kruisje 
naar boven vooral bij watermerk III wel het minste voor
komen. Men heeft echter kennelijk bij de druk van deze 
zegels het papier in de pers gelegd zoals men het toevallig 
aanpakte en dat was nu eens zo en dan weer zo. 

Een speciale hoedanigheid van watermerk III moet nog 
vermeld worden. Op elke vijf kronen bevindt zich in de 
ruimte tussen de cirkels een keer het cijfer IV en een keer 
een vierkantje. Dit cijfer IV komt ook weer in vier standen 
voor. Het vierkantje, dat vierzijdig symmetrisch is, is altijd 
hetzelfde, hoe het papier ook gelegen heeft. 

Om alle IV-tjes in alle vier standen bij elkaar te krijgen 
mag iemand wel vele jaren alle Hongaarse zegels die hij 
ziet nakijken en dan moet hij er duizenden zien, want dit 

zijn bijzonder lastige stukken. 

Bij de volgende watermerken — Zumstein IV, V en VI 
vermelden de catalogussen „een kroon per zegel". Dit is 
optimistisch gezegd. Zegels met één duidelijke kroon midden 
in de beeldenaar zijn schaars, twee halve kronen per zegel 
komen meer voor! Ook bij watermerk IV en V komen nog 
IV-tjes voor, doch deze zijn beslist zeer zeldzaam. 

Kopstaande watermerken en gespiegelde — herkennings
teken het kruisje boven op de kroon — kunnen gevonden 
worden, doch het kruisje is maar klein en het al of niet ge
spiegeld zijn is dus moeilijk te herkennen. 

Het laatste watermerk waarin de kroon weer voorkomt, 
Zumstein nummer X uit 1941, is weer symmetrisch, zodat 
daar geen kopstaande of gespiegelde watermerken te onder
scheiden zijn. 

WAARSCHUWING 
Tenslotte nog een waarschuwing. Als in een rondzending 

een zegel met een duur watermerk, of op een veiling een 
„gespecialiseerde verzameling Hongarije" aangeboden wordt, 
kijkt u dan heel goed uit of het wel is wat er staat. Dat 
er boven een rijtje zegels staat „Watermerk X" wil nog in 
het geheel niet zeggen dat die zegels dat watermerk ook 
werkelijk vertonen! 

FL. 

Verschillende watermerken ,,St Stephanuskroon": 

I „kr", komt voor in vier verschillende standen: normaal, kop
staand, gespiegeld en gespiegeld/kopstaand 

II kroon in ovaal, ook vier verschillende standen 
III kroon in cirkel, eveneens vier verschillende standen 

IV kroon op drie pootjes 
V afgeronde kroon 
VI afgeplatte kroon 
X gestileerde kroon boven schild 
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OVER DE OOSTGRENS 
WAT STAAT ONS IN 1970 TE WACHTEN ? 

Ook zonder horoscopen en koffiedik kunnen we aannemen 
dat er in de politieke situatie in Duitsland in 1970 geen 
principiële verandering zal komen en dat de verzamelaars 
dus met drie soorten postzegeluitgiften rekening zullen 
moeten blijven houden: Berlijn, Bondsrepubliek en DDR. 
Alles bij elkaar zullen het dus wel enige nieuwe zegels 
worden, waarbij ook wel enkele evenementen in meer dan 
één gebied herdacht zullen worden. 

PARALLELSERIES 
Twee series lopen steevast parallel, de ,,jeugd"-zegels in 

het voorjaar en de algemene weldadigheidszegels in het 
najaar. Jarenlang hadden we zelfs precies dezelfde tekening 
voor Berlijn en Bondsrepubliek, waarbij alleen de toevoeging 
„Berlin" het verschil uitmaakte. We noemen als voorbeelden 
1964 Doornroosje, 1965 vogels en Assepoester, 1966 herten en 
Kikvorskoning, 1967 pelswild en Vrouw Holle. 

In 1968 waren de „jeugdzegels" nog geheel gelijk, maar de 
poppen in oktober '68 waren verschillend, in Berlijn zittend 
en in de Bondsrepubliek staand. De paarden van verleden 
voorjaar waren weer gelijk, maar de tinfiguren in oktober '69 
waren weer verschillend. 

In 1970 zal echter naar wij vernemen ook de „jeugdserie" 
die op 5 februari verschenen zal zijn in Berlijn en in de 
Bondsrepubliek verschillende voorstellingen tonen. Ook de 
weldadigheidsserie in oktober — onderwerp dit jaar „mario
netten" — zal in de twee gebieden met verschillende afbeel
dingen verschijnen. 

BEROEMDE DUITSERS 
Op dit terrein doen Bondsrepubliek en DDR elkaar wel 

eens concurrentie aan. Dat begon al in 1949 toen er maar 
liefst drie Goetheseries vrijwel tegelijkertijd verschenen! In 
1950 twee Bachseries, in 1955 twee maal Schiller, in 1956 
Thomas Mann en zo kunnen we doorgaan. Ook nu weer. 

Op 20 januari verscheen in de DDR een serie van zes 
personen. Drie daarvan komen op 20 maart in de Bondsrepu
bliek aan de beurt: Hegel, Hölderlin en Van Beethoven. Dat 
de laatste in feite Nederlander was en, na op zijn 22ste naar 
Wenen ite zijn vertrokken, al zijn beroemde werken daar 
geschreven heeft is geen beletsel hem in Duitsland te her
denken. 

In Nederland zal beslist géén postzegel te zijner nagedach
tenis worden uitgegeven! 

Dan zal in de Bondsrepubliek ook nog Baron von Münch-
hausen herdacht worden, die op 11 mei 1720, dan 250 jaar 
geleden, geboren werd. Ook zal de Bondsrepubliek nog her
denken de Tsjechische wijsgeer Amos Comenius, begraven in 
de Grote Kerk in Naarden in Nederland, wiens sterfdag in 
1970 driehonderd jaar geleden ligt. 

ZEGEL VAN VIJF MARK? 
Sinds de gebouwenserie in 1948 heeft de Bondsrepubliek 

geen zegel van 5,— DM meer gehad. Heuss kwam niet hoger 
dan 3,— DM en de beroemde Duitsers en de Duitse bouw
werken kwamen niet hoger dan 2,— DM. 

voor uw boekenplank 
ASTROPHILATELIE — Handbuch für den Weltraumsamm-
Jer — Band 6: Ungarn, Katalog der Weltraumflüge und FIP-
Reglement; 80 bladzijden. Prijs DM 3.75 franco. Uitgever: H. 
R. Pfau, Astrophilatelie, Bottenbruch 69, 433- Mülheim a/d 
Ruhr, Duitse Bondsrepubliek. Poslgirorekening Essen nr. 4252. 

In de reeks .,Handboeken voor de ruimtevaartverzamelaar" 
verscheen onlangs het zesde deel. Was het bij de eerder uit
gegeven handboeken gebruikelijk, dat een aantal landen werd 
gecatalogiseerd, thans heeft de uitgever uitsluitend de ruim-
tevaartzegels en -stempels van Hongarije in zijn handboek 
opgenomen. Aangezien van deze zegels en stempels moeilijk 
een apart handboek kon worden samengesteld werd het 

Sinds jaar en dag wordt er gepraat over een nieuwe zegel 
van 5,— DM — als we zien dat hier iedereen met een hoogste 
waarde van f 10,— rekent toch geen abnormaal hoog bedrag 
— maar heit is er nog steeds niet van gekomen. 

Waarschijnlijk zal 1970 dit fenomeen nu wel brengen, waar
bij we ons afvragen of een bouwwerk in de huidige Bonds
republiek dan wel in een van de „verloren" gebieden zal 
worden gekozen. Gezien de betere verhouding die de huidige 
Westduitse regering met het Oosten zoekt is dat laatste vrij 
onwaarschijnlijk te achten. 

BERLIJNSE SPECIALITEITEN 
Speciale zegels zullen worden uitgegeven voor het twintig

ste Berlijnse Filmfestival en de twintigste Berlijner „Fest
woche" en verder zullen gebouwen en verkeersmiddelen van 
West-Berlijn de zegels sieren. Alles bij elkaar zal Berlijn wel 
weer een redelijk programma tot uitvoering brengen, en naar 
wij gewend zijn beslist in de vorm van fraaie en moderne 
zegels. 

BONDSREPUBLIEK 
Behalve de genoemde zegels staat hier weer een serie voor 

de Olympiade in München in 1972 op het programma. Verder 
zal de „vrijwillige hulpdienst" met een serie van zes zegels 
geëerd worden. In de serie „Vooruitgang in wetenschap en 
techniek" die in 1964 begonnen is met de ,,benzolformule" 
gaan we rustig verder. Genoemd werd hier het Kieler kanaal 
(het vroegere Kaiser-Wilhelmkanaal) tussen Noordzee en 
Oostzee, dat op 18 juni 1895 in gebruik genomen werd en 75 
jaar bestaat. 

Behalve de obligatoire „Europa-zegels", die al op 27 april 
verschijnen — samenvallend met de opening van de nationale 
postzegeltentoonstelling „Sabria" in Saarbrücken — zullen 
we ook nog wel een aparte zegel voor die tentoonstelling 
krijgen. Het is per slot van rekening precies vijftig jaar 
geleden dat het Saargebied met eigen zegels 'kwam, al zal 
men in Duitsland aan die „Sarre"-opdrukken in het Frans 
misschien niet zo'n prettige herinnering hebben. 

En dan nog „vreemdelingenverkeer". Er worden tenminste 
twee zegels verwacht, in mei met afbeeldingen uit Ober-
ammergau en in de herfst voor Freiburg in Breisgau — 
bekend door de zegels van de Franse Zone „Baden". 

D.D.R. 
Van de Deutsche Demokratische Republik zagen we nog 

geen officiële aankondigingen. Zeker is echter dat er een 
uitvoerige serie komt ter herdenking van de honderdste 
geboortedag van V. I. Lenin, zoals trouwens in alle commu
nistische landen zal gebeuren. Ook „25 jaar bevrijding" — 
zo meet men daar de bezetting door de Russische legers, die 
tot op vandaag de dag voortduurt, noemen — zal zeker een 
onderwerp van postzegeluitgifte zijn. Alles bij elkaar stuurt 
men daar aan op een jaartotaal van zo'n kleine honderd 
zegels met een postprijs van niet meer dan 15,— a 20,— Mk. 
Waarbij natuurlijk weer een flink aantal „met beperkte 
oplage" — die overigens toch thans al 1.700.000 stuks per 
uitgifte bedraagt. Houdt uw portemonnaie dus maar klaar! 

FL. 

complete FlP-reglement afgedrukt (omvang: twintig blad
zijden). 

Verder werd een nieuwe rubriek bij de lezers geïntrodu
ceerd: „Bemannte Weltraumflüge". Deze rubriek laat in de 
schema's de door Amerika en Rusland uitgevoerde bemande 
ruimtevluchten de revue passeren. 

Evenals de handboeken 1 tot en met 5 is ook het nieuwe 
handboek gelijmd, waardoor de bladen zonder enige bescha
diging zijn te verwijderen. De verzamelaar kan hierdoor zijn 
eigen systeem opbouwen. De indeling van dit zesde deel is 
overzichtelijk. 

De inhoud stelt, in vergelijking tot de vorige handboeken, 
enigszins teleur. 

TH. M. H. BROUWER 
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Verkoopstatistiek van de Oostenrijkse PTT 
Vele PTT-administraties hebben gemerkt dat de verzame

laars goede klanten zijn voor nieuwe uitgaven en voor deze 
klant-koningen doen zij dan ook heel wat. Een van deze 
faciliteiten is het „bij abonnement" leveren van alle nieuwe 
uitgaven. Dit ter vermijding dat iemand die in een bepaalde 
periode geen tijd heeft er aan te denken naar het postkantoor 
te lopen op een gegeven ogenblik „uitverkocht" hoort zeggen. 

Bij de Nederlandse uitgavenpolitiek is dat gevaar niet zo 
groot, maar er zijn landen waar gelegenheidszegels soms al 
in enkele dagen aan de loketten uitverkocht zijn. 

Een van de vele postadministraties die „in abonnement" 
levert is de Oostenrijkse en die geeft ons nu enkele getallen. 
Hoeveel abonnees kopen hoeveel zegels? Hier ziet u het: 
aantal 
geleverde 
zegels 

1 
2 
3 
4 
5- 7 
8- 12 

13- 17 
18- 25 
26- 35 
36- 50 
51- 80 
81- 125 

126- 250 
251- 500 
501-1000 
boven 1000 
Totaal: 

aantal 
binnenland 

15.538 
34.814 
14.051 
18.686 
19.717 
15.689 
3.827 
5.340 
1.902 
2.656 
1.206 
1.850 
1.317 
1.283 

150 
104 

138.130 

abonnees 
buitenland 

8.100 
7.774 
3.392 
2.424 
3.649 
2.036 

563 
610 
296 
287 
294 
258 
206 

94 
39 
19 

30.041 

totaal 
23.638 
42.588 
17.443 
21.110 
23.366 
17.725 
4.390 
5.950 
2.198 
2.943 
1.500 
2.108 
1.523 
1.377 

189 
123 

168.171 

percentage 
14,1 
25,3 
10,4 
12,5 
13,9 
10,5 

2,6 
3,5 
1,3 
1,8 
0,9 
1,3 
0,9 
0,8 
0,1 
0,1 

100,0 

Het merkwaardigste van deze cijfers is wel dat terwijl bij 
de buitenlandse abonnees de bestellers van één zegel in de 
meerderheid zijn en de bestellers van één of twee exemplaren 
de helft van het aantal bestellers uitmaakt, bij de binnen
landse bestellers twee zegels het grootste aantal bestellers 
heeft, op de voet gevolgd door 4, 5 tot 7 en 8 tot 12, waarna 
1 zegel op de vijfde plaats komt. Er is hier een groot aantal 
verzamelaars dat hetzij voor filatelistische frankering, hetzij 
als ruilmateriaal, hetzij gewoon als „belegging" van elke 
nieuwe uitgave zo'n tien series koopt. 

Hoewel deze cijfers te onnauwkeurig zijn om er uitspraken 
op te doen zien we er toch wel uit dat er globaal gesproken 
van elke nieuwe Oostenrijkse zegel zowat 2.000.000 stuks naar 

de verzamelaars gaat. En daar zetten we dan even een paar 
van de laatst bekende oplagecijfers naast: 

Kerstzegel 1967 
Kerstzegel 1968 
Luchtpost 1968 
Europa 1969 
Operablok 1969 

5.000.000 exemplaren 
5.200.000 exemplaren 
2.950.000 series 
3.100.000 exemplaren 
3.300.000 blokken (series) 

Van de normale gelegenheidszegels — de kerstzegels 
worden ook door niet-verzamelaars veel gebruikt — wordt 
ongeveer tweederden per abonnement geleverd. Een deel 
hiervan zal ongetwijfeld nog wel voor filatelistische franke
ring gebruikt worden, maar men kan toch wel concluderen 
a. dat de Oostenrijkse PTT hieruit heel aardige inkomsten 

trekt en 
b. dat Oostenrijkse gelegenheidszegels „echt gebruikt" beslist 
niet zo frequent voorkomen. 

Maar mooi zijn ze wel, de Oostenrijkse zegels, de abonnees 
krijgen waar voor hun geld! 

FL. 

De Oostenrijkse kerstzegels worden ook gebruikt als model voor 
een speciale kerstkaart, uitgegeven door de ..Kinderdorpen" 

OPLOSSING KERSTPUZZEL 

OOSTERHOOGEBRUG — Onze jaarlijkse kerstpuzzel heeft 
meer moeilijkheden opgeleverd dan wij gedacht hadden. 
Desondanks waren er weer velen die meegedongen hebben 
naar de uitgeloofde waardebonnen. Er zat natuurlijk weer 
een addertje onder het gras. De 3'/2 (299) was 'em! 

Het tweede gedeelte (b) van de puzzel hebben we niet 
te zwaar geteld. Er was een puzzelaar die schreef „Tot mijn 
spijt heb ik het idee dat de omschrijving van uw puzzel voor 
meer dan een uitleg vatbaar is." 

Zowel onder de winnaars als onder de verliezers waren 
tevreden deelnemers. Een verliezer: „Een machtige puzzel 
en leerzaam. Met de beste wensen voor u allen" en een 
winnaar: ,,Met complimenten voor de ieder jaar opnieuw 
originele kerstpuzzel". 

Tenslotte was er iemand die er zo zeker van was dat hij 
de juiste oplossing had gevonden — en hij had nog gelijk 
ook — dat hij zo vrij was zelf een hersenbrekertje aan uw 
puzzelredacteur voor te zetten: „,Jan moet voor zijn vader 
postzegels halen van Va, 3 en 10 cent. Hij krijgt ƒ 1,— mee 
en moet honderd zegels meebrengen. Hoeveel van ieder krijgt 
hij op het postkantoor, want zelf weet hij het niet meer? 

Vraag a) was: Welke verschillende waarden van Neder
landse postzegels en andere zegels vermeld in de Speciale 
Catalogus, met waarden van een halve cent tot en met een 
kwartje, zijn uitgegeven, in de volgorde zoals ze voor het 

eerst in de NVPH-catalogus zijn vermeld? 
Antwoord: 5, 10, 15, 20, 25, Va, 1, IV2, 2, 2'/2, 7'/2, I2V2, 

22'/2, 3, 4, 4'/2, 17'/L., 6, 9, 21, 3'/2, 7, 8, 12, 18, 24, porto: 6'/2, 
5'/2, 11, 14, 16 (31 stuks). 

Het tweede deel (b) is blijkbaar niet helemaal door de 
puzzelaars begrepen. We bedoelden niet alleen verschillende 
zegels, maar bovendien verschillende waarden. Bij nader 
inzien gaf de tekst hiertoe jammer genoeg aanleiding omdat 
in de ene zin van waarden, in de volgende van waarden en 
in de laatste weer van zegels werd gesproken. 

Antwoord: l'/2 + 2V2 + 3'/2 + 4'/2 + S'/a + 7'/2 = 25 cent 
van welgeteld zes zegels. 

Het antwoord van de redacteur op de vraag van onze uitda
ger: Jantje kreeg 94 zegels van Va cent, 1 zegel van 3 cent 
en 5 zegels van 10 cent en betaalde daarvoor respectievelijk 
47 cent, 3 cent en 50 cent, tezamen 100 cent. 

En nu in alfabetische volgorde de namen van de winnaars 
van de inmiddels verzonden waardebonnen van ƒ 10,—: 

J. D. Binnendijk, Naaldwijk, 
M. Bot, Vlaardingen, 
D. van Doorn, Tiel, 
G. J. ten Veldhuis, Emmen, 
H. R. Walscheid van Dijk, Utrecht. 

G. J. MINHOLTS 
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dixieland 
calling 

door Peter C. Tukker, 145 Luckie Street N.W. 
Atlanta, Georgia, 30303, USA 

APOLLO U-ZEGELS 
Een aardige druktoevalligheid is ontdekt bij de zegels 

uitgegeven ter herinnering aan de eerste stap op de maan. 
Vele zegels vertonen rechts onder de aardbol een hap m het 
maanoppervlak, alsof de aarde haar schaduw op de maan 
werpt. Bij het drukken is de blauwe plaat niet goed gecen
treerd aangekomen en is de blauwe aarde gedeeltelijk op de 
maan gedrukt. Deze druktoevalligheid is geen drukfout of 
variatie maar komt vaak genoeg voor om een leuke variant 
in uw collectie te vormen. 

FOUT 1 
Als u met alle geweld een fout wilt vinden op uw Apollo-

11-zegel, dan kan dat ook nog. ~De ontwerper heeft namelijk 
een — overigens niet storende — fout gemaakt. Als u echter 
enig begrip heeft van de beweging van zon, maan en planeten 
in ons zonnestelsel, zult u zien dat de zon op deze zegel op 
een onmogelijke plaats staat. U kunt de zon wel niet zien 
maar aan de schaduwen te zien staat hij links. Op het ogen
blik van de maanlanding waren de astronauten met hun 
„lunar module" op of nabij de maanevenaar. Landingen ver 
van deze evenaar vandaan zijn 'technisch nog veel te riskant. 
De baan die de maan om de aarde beschrijft en de baan die 
de aarde om de zon beschrijft liggen ongeveer in een plat 
vlak. Hieruit volgt dat ook op de maan de zon altijd loodrecht, 
of onder een zeer kleine hoek, boven de evenaar staat. De 
aarde kan inderdaad daar net boven de horizon hebben 
gestaan, maar kan nooit van links door de zon zijn beschenen. 

In de toekomst, als landingen op of nabij de noordpool van 
de maan gemaakt kunnen worden, zou de situatie wel kunnen 
zijn zoals is afgebeeld op de zegel. Ik heb voor u een schets 
gemaakt van de zegel zoals ze er eigenlijk had moeten uitzien. 

Tot zover naar aanleiding van een artikel in de „New 
Orleans Times-Picayune" van de hand van dr. Lewis Epstein, 
een sterrekundige van de Louisiana State University. 

FOUT 2 
Ons inziens echter is een andere fout, ook een sterrekundige 

fout, veel groter. Immers, de astronauten landden met hun 
„lunar module" in de ,,Mare Tranquillitatis", nabij de krater 
Sabine. Dit is op een kaart van de maan ongeveer 22 graden 
ten oosten van het midden der maanschijf. Zoals we allemaal 
weten laat de maan tijdens haar rondgang om de aarde nooit 
de achterkant zien. Met andere woorden: de aarde staat voor 
een waarnemer op de maan altijd op dezelfde plaats aan de 
hemel. Voor iemand die nabij het middelpunt van de maan
schijf staat is de aarde altijd recht boven het hoofd. De 
astronauten van de ApoUo 11, die 22 graden van het middel
punt af waren, hadden de aarde altijd boven zich onder een 
hoek van 78 graden. 

Volgens deze zienswijze zou de aarde op de Apollo-11-zegel 
helemaal niet thuishoren vlak boven de horizon. Maar hoe 
dan ook, deze postzegel zou een aardige aanwinst kunnen zijn 
voor een thematische collectie „Fouten op positzegelontwer-
pen". 

DE RUIMTEWANDELING 
In 1967 gaven de Verenigde Staten een dubbele postzegel 

uit ter gelegenheid van de eerste ruimtewandeling. De twee 
zegels geven een afbeeldmg van de Gemini-4-capsule en een 
ruimtevaarder buiten de satelliet. Zie bladzijde hiernaast. 

Ik heb in december 1968 uw aandacht gevraagd voor de 
tien historische vlaggen, vanwege de in verhouding kleine 
oplage. Dit ruimteduo is ook verschenen in een oplage van 
125 miljoen, maar doordat het twee zegels zijn, zijn er van 
ieder maar 60 miljoen uitgegeven. Nog niet lang geleden 
bestelde iemand drie complete vellen. Normaal kan zo'n 
order uitgevoerd worden; ik heb echter geen kans gezien om 
van deze uitgifte een zo geringe hoeveelheid te vinden. 

FIRST M A N O N T H b MOON 3 

De Apollo II-zegel zoals ze zou moeten zijn Let ook op de 
schaduw van de ,,lunar module". Ter vergelijking een foto van het 
ontwerp voor de eigenlijke zegel erboven 

De reden dat deze twee zegels moeilijk zijn te vinden is 
mijns inziens niet het opkopen van vellen door speculanten. 
Zij hebben een les geleerd met het opleggen van vellen tussen 
1950 en 1960. De reden kan best zijn dat op de gehele wereld 
het motief „ruimtevaart" zo geweldig populair is. 

Wat de ware reden ook moge zijn, de zegels zijn schaarser 
dan andere herdenkingszegels en het zal mij niets verbazen 
als ze in de komende jaren in prijs oplopen. 

USA/CANADA 
Vorige maand is er in Utrecht een verbroedering tot stand 

gekomen tussen de Verenigde Staten en Canada, en wel op 
filatelistisch gebied. Een groep enthousiaste Nederlandse 
verzamelaars besloot namelijk tot oprichting van de studie
groep USA/CANADA. Zoals de naam al min of meer zegt is 
dit een speciale groep voor de verzamelaars van Verenigde 
Staten en Canada, doch een onderdeel hiervan vormt New
foundland en andere pre-Canadagebieden, plus de landen 
die zegels uitgaven of nog uitgeven onder de administratie 
der Verenigde Staten. 

De groep heeft al meer dan zestig leden. 
Evenals alle gespecialiseerde groepen geeft deze studie

groep, onder de hoede van de Bond, een mededelingenblad 
uit, waarvan het eerste nummer ondertussen van de pers is. 

Ik kan eventuele belangstellenden van harte aanbevelen 
contact op te nemen met de heer T. Tuizenga, Hoendiepstraat 
17 te Amsterdam, die u met genoegen alles wil vertellen over 
deze nieuwe groep. 

NOGMAALS KERSTZEGELS 1969 
Op het moment dat de rubriek „Dixieland Calling" van 

december vorig jaar geschreven werd, waren de vooraf-
gestempelde kerstzegels nog niet verkrijgbaar, en zo slopen 
enige onregelmatigheden in de laatste aflevering van 1969. 
De eerste dag van gebruik is 4 november geweest, terwijl aan 
sommige postkantoren de zegels al drie dagen eerder verkocht 
zijn (niet officieel). 

De kleur van de opdruk is niet zwart, zoals gemeld, doch 
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donkergroen. Bij de Atlanta-precancel is deze kleur iets te 
donker uitgevallen, waardoor ze zwart aandoet. 

Een woord van waarschuwing aan diegenen die deze zegels 
van brieven willen afweken: de inkt is vluchtig. Met andere 
woorden: bij aanraking met water gaat de opdruk vlekkerig 
worden, zoals bij sommige zegels van onze Overzeese Rijks
delen. 

FOUT 3 
Op bladzijde 15 van het januarinummer staat een foutje: 

's W/erelds duurste 
maand geveild 

LONDEN — Over een maand — op 24 maart — zullen we 
twee dingen horen over de duurste postzegel ter w^ereld: de 
nieuwe prijs en de vroegere eigenaar, wiens naam sinds de 
handelaar Finbar Kenny de zegel voor hem kocht en er het 
middelpunt van maakte voor de grootste en kostbaarste 
collectie Brits Guiana die ooit is gevormd, geheim is ge
houden. 

Wie de koopprijs, die tussen de één en de twee miljoen 
gulden zal liggen, wil neertellen zal misschien wel weer 
geheim blijven. Of zal het de heer John Marriott zijn, de 
Britse hoffilatelist, die dit exemplaar in de koninklijke ver
zameling mist of een van de Amerikanen die daags na de 
veiling van Siegel in New York in het speciale vliegtuig 
stappen om op 26 maant de veiling bij te wonen van de rest 
van de collectie bij Robson Lowe? De waarde van die ver
zameling wordt op hetzelfde bedrag getaxeerd als de op
brengst van het ene zegeltje uit 1856, dat sinds zijn ontdek
king thuis was in de verzamelingen van 's werelds rijkste 
verzamelaars. 

ACHTELOOS 
De voorlaatste eigenaar, de Amerikaanse tapijtenfabrikant 

Anthur Hind was er niet eens zuinig op. Toen hij in 1933 
overleed troffen de erfgenamen de kleine schat niet op zijn 
plaats in de collectie aan. Er werd koortsachtig gezocht en 
tenslotte kwam hij tevoorschijn uit een envelop die aan
getekend was toegezonden. Mr. Hind, die de zegel op tentoon
stellingen en aan bezoekers vrijgevig liet zien, had hem 
achteloos in een la van zijn schrijftafel gedeponeerd. Spoedig 
daarna vond het filatelistische kleinood een nieuwe bezitter, 
naar verluidt voor ƒ 180.000,—. 

Mr. Hind kocht de zegel in 1922 op een veiling in Parijs 
uit de collectie-Ferrari, waarvan de eigenaar voluit Baron 
Arnold de la Renotière von Kriegsfeld Philipp von Ferrari 
heette. De Franse regering nam de verzameling, die Ferrari 
na zijn dood in 1917 had vermaakt aan het Berlijnse post-
museum, in beslag om de opbrengst in mindering te brengen 
op de Duitse herstelbetalingen van na de eerste wereldoorlog. 

DUEL 
De veiling van de zegel werd een duel tussen de tabaks

fabrikant Maurice Burrus uit de Elzas en Hinds lasthebber 
Griebert, een Londense handelaar. Het gerucht dat koning 
George VI het veld aan deze twee kampvechters moest laten, 
heeft een hardnekkig leven, maar is nimmer bevestigd. Toe
geslagen werd tenslotte op 300.000 francs, welk bod Burrus 
en Griebert elkaar betwistten. Burrus gaf tenslotte toe en 
de zeldzaamheid ging opnieuw de Atlantische Oceaan over. 
Het is nu de vraag of ze daar zal blijven na 26 maart. 

De geboorteplaats van de zegel is Demerara, het huidige 
Georgetown, de hoofdstad van Brits Guiana, waar in 1856 de 
voorraad postzegels dreigde op te raken voordat de nieuw^e 
zending van de Londense drukkers Waterlow & Sons de 
haven zou binnenlopen. 

De postdirecteur liet de drukkers van de plaatselijke krant, 
de Official Gazette, Joseph Baum en William Dallas, post
zegels maken. Ze gebruikten daarvoor gekleurd papier, hand-
zetsel uit hun bedrijf en een cliché met een scheepje erop uit 
de kop van de rubriek Scheepvaartberichten. 

De postdirecteur vond het wat riskant deze eenvoudige 
drukwerkjes zomaar via de loketten te verkopen en gaf de 
postambtenaren opdracht elke zegel van hun paraaf te 

de 7 cent blauw is in 1958 uitgegeven, niet in 1968. Erg is het 
niet; de Amerika-verzamelaars weten wel wat bedoeld wordt. 

Een schaarse tweelingzegel 

wordt volgende 

Op de 1 cent Brits Guiana karmijn staat in zwarte letters de 
Latijnse zinspreuk van de kolonie: Damus petimus que vicissim — 
Wij geven en zoeken het wederkerige. Men moet aan deze spreuk 
de betekenis toekennen die wij vinden in het Nederlandse: Wie 
goed doet, goed ontmoet 

voorzien. Op het rode exemplaar van 1 cent staat de paraaf 
van E. D. Wight: EDW. 

De eigenlijke filatelistische levensloop van de unieke rode 
Guiana begon zeventien jaar na de geboorte. De George-
townse jongen L. Vemon Vaughan zocht naar postzegels voor 
zijn ontluikende verzameling tussen de oude brieven op 
zolder en vond daar een rood zegeltje dat hij nog niet bezat 
op een smoezelige envelop. Hij weekte de zegel af in afwach
ting van het opduiken van een fraaier exemplaar, met alle 
vier hoeken er nog aan en minder groezelig. Hij kwam even
wel onder de bekoring van fraaiere zegels die hij op zicht 
kreeg van een Britse handelaar en om zijn koopkracht te 
vergroten verkocht hij de onooglijke, besnoeide rode aan zijn 
buurman N. R. McKinnon, die hem er drieëneenhalve gulden 
voor betaalde. 

McKinnon deed zijn verzameling met de rode eenling erin 
een paar jaar later over aan de Liverpoolse handelaar 
Thomas Ridpath, die er munt uit sloeg. Hij zou niet meer dan 
ƒ 1500,— hebben betaald, maar hij pikte het rode juweel 
er ui't en verkocht dat aan Ferrari voor een kleine ƒ 2000,—, 
zo luidt het verhaal van de Britse gebroeders Leon Norman 
en Maurice Williams in hun boek over beroemde postzegels. 

Onzichtbaar is 's werelds zeldzaamste zegel niet geweest 
in de tijd dat hij in het bezit was van de onbekende Austra
liër, die in de Verenigde Staten woont. De bezoekers van de 
FIPEX die in 1956 te New York werd gehouden en die van 
de tentoonstelling die in 1965 het eeuwfeest van de Londense 
veilinghouders Stanley Gibbons opluisterde, hebben hem 
kunnen aanschouwen. Hij was in Londen verzekerd voor 
bijna twee miljoen gulden. 

In Londen zal de heer Robson Lowe op 26 maart de veiling 
van de rest van de collectie Brits Guiana zelf leiden. Er zijn 
150 kavels, waarbij een brief die zeven jaar geleden via 
Robson Lowe voor een kwart miljoen gulden in de Burrus-
collectie kwam, een ongebruikt veldeel van 31 zegels van de 
bleekblauw^e 4 cent Brits Guiana van 1859 en een envelop 
uit 1856 met twee exemplaren er op van de zwart op karmijn 
4 cent Brits Guiana 1856, het broertje van de zwart op 
karmijn 1 cent, die op 24 maart in New York wordt verkocht. 

A. BOERMA 
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FRANKLIN D. ROOSEVELT 
Een groot Amerikaan, 
een f>rool president, 
een f>root filatelist 

door C. V. TEN BRINK, Haarlem 

Monaco 1956 Yvert 445, uitgegeven ter 
gelegenheid van de internationale postzegel

tentoonstelling F IP EX in New York 

WASHINGTON, 12 APRIL 1945. Terwijl in een wereld 
verscheurd en ontredderd door de verschnkkkelijkste aller 
oorlogen het krijgsgeweld nog niet was verstomd, maar de 
overwinning op het kwaad zich lichtend aftekende tegen de 
diepzwarte hemel, stierf een man die de redder der vrije 
wereld genoemd wordt: 

FRANKLIN DELANO ROOSEVELT 

REPUBLIC OF THt PHILIPPINES 

PHlllWk 
t 

Filippijnen 1950 Yvert blok 2, uitgegeven ter gelegenheid van het 
vijfentwintigjarig bestaan van de nationale bond van filatelisten

verenigingen 

dachten, nodig om zijn haast bovenmenselijke taak verfrist 
en met vernieuwde energie te vervullen. 

Ter nagedachtenis aan deze grote staatsman en filatelist 
heeft de Franklin D. Roosevelt Philatelic Society het voorne
men ter gelegenheid van de vijfentwintigste sterfdag van de 
president een tentoonstelling in te richten. Deze zal worden 
gehouden in Poughkeepsie, New York, onder de naam 
,,Roosevelt Memorial Exhibition", Dupex XII, van 10 april 
tot 12 april 1970. 

Deze representatieve tentoonstelling omvat naast post
zegels, eerstedagenveloppen, ook tal van collecties boeken, 
foto's, tekeningen, schilderijen, enzovoort, betrekking hebben
de op de president, onder de naam „Rooseveltiana". 

Tevens ligt het in de bedoeling een souvenirboekje uit te 
geven bevattende een complete lijst van alle tot dusver uit
gegeven Rooseveltherdenkingszegels uit meer dan dertig 
landen. Als eerste kwam Guatemala al in 1938 met een post
zegel. Turkije volgde in 1939, Brazilië in 1940, enzovoort, 
waarop Roosevelt wordt geëerd als staatsman 

Voor ons interessanter zijn de zegels van de Filippijnen, 
Monaco, Nicaragua en Yemen waarop de president is afge
beeld met zijn postzegelalbum voor zich. 

Mogen WIJ besluiten met een kenmerkende uitspraak van 
F.D.R., zoals hij in de wandeling werd aangeduid, 

„Stamp collecting. . . . makes one a better citizen" — 
(Postzegels verzamelen maakt iemand een beter burger). 

C. V. TEN BRINK 

HERDENKINGSENVELOP 
Ter gelegenheid van het feit dat het op 30 januari 88 jaar 

geleden is dat Franklin D. Roosevelt werd geboren in 
Hyde Park, New York, wordt een speciale herdenkings
envelop uitgegeven door de Franklin Delano Roosevelt Phi
latelic Society Deze aantrekkelijke envelop draagt het por
tret van de president met de tekst: „ThirtySecond President 
of the United States', Januari 30, 1882April 30 1945. 

Men kan deze enveloppen bestellen bij : FDRPS, Secretary's 
office, P.O. Box 337, Pleasant Valley, New York 12569. USA, 
ä $ 0.35 per stuk of drie stuks voor $ 1.00. 

w 

Deze tweeéndertigste president van de Verenigde Staten, 
die de zeer zware ambtsperioden van 1933 af. vol grote ver
antwoordelijkheden voor de gehele wereld, op zich voelde 
drukken bleef ondanks zijn lichamelijke handicap van ge
kluisterd te zijn aan een rolstoel, een blij en opgeruimd mens. 

Zijn bewonderenswaardige kalmte en vastberadenheid in 
moeilijke beslissingen tijdens zijn presidentschap, de wereld
crisis gevolgd door de oorlog tegen de Asmogendheden, dank
te hij naar zijn zeggen aan de zorgenverdrijvende en kalme
rende werking van zijn hobbybeleven: het postzegelverza
melen. 

Dit gaf hem steeds weer het zo nodige tegenwicht in de 
zware lasten die hij te dragen kreeg. Door velen uit zijn om
geving werd het niet begrepen wanneer hij in zenuwslopende 
en spanningvolle dagen, rustig gebogen over zijn verzame
lingen, onverschillig leek voor de chaotische'toestanden om 
hem heen. Het was echter geen wegduwen van persoonlijke 
verantwoordelijkheid, maar een metamorfose van zijn ge
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Monaco 1947 Yvert luchtpost 22, uitgegeven ter gelegenheid van 
de tentoonstelling eeuwfeest Amerikaanse postzegels in New York 
en 
Nicaragua 1946 Yvert 713. uitgegeven ter nagedachtenis van Roose

velt als onderdeel van een serie van zes zegels met verschillende 
voorstellingen 
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Nederland 1852 
5 cent plaat II 

AMSTERDAM — De primeur is voor de journalist datgene 
dat zijn dagelijkse spijs tot een godenmaaltijd maakt. Wij 
hebben weer zo'n primeur! Op zondag 11 januari 1970 hebben 
wij inzage gehad van het boek dat dezer dagen van de pers 
komt en dat ditmaal gaat over plaat II van de 5 cent Neder
land 1852. 

Was het eerste boek in deze serie, dat een systematische 
beschrijving gaf van alle afwijkingen van de zegels van plaat 
III van de 5 cent een sensatie, dit boek is een openbaring. 

Het werd namelijk voor onmogelijk gehouden deze plaat 
te reconstrueren laat staan te beschrijven 

Begm januari 1969 begonnen de auteurs G. C. van Balen 
Blanken, J. Poulie en B. Buurman aan hot vastleggen van 
de gegevens en half mei waren zij, dank zij het materiaal dat 
door grote verzamelaars uit heel de wereld te hunner be
schikking werd gesteld, zover dat zij wisten hoe oen recon
structie van deze plaat kon worden gemaakt. Er waren toen 
1200 zegels bestudeerd. De reconstructie is opgebouwd uit 
elkaar overlappende paren, strippen en blokken, waarbij op
valt dat er geen enkel brugpaar bij is, niet horizontaal en 
niet verticaal. 

ONTZAGWEKKEND WERK 
Van Amerikaanse zijde werd gebruik gemaakt van de col

lectie van Fred. L. Reed, van Britse zijde van de verzameling 
van de Royal Philatelic Society (Gray-coUectie) en A. D. N. 
Clark, van Duitse zijde van de collecties van R. Hammer
schmidt en A. Louis en van Nederlandse zijde van de col
lecties van Van Balen Blanken, J. F. de Beaufort (Salenstein-
Zwitserland), H. K. Berghuijs, F. G. M. A. van Kimmenade, 
J. Pouhe (Aubonne-Zwitserland) en het Postmuseum (War
ren-collectie). 

Nog geen vijf maanden later was het ontzagwekkende werk 
voltooid en waren de kenmerken van alle honderd zegels 
vastgelegd. Op de historische datum 11 oktober 1969 ver
dween bij de heer Van Balen Blanken zijn laatste manco 
waardoor hij als eerste een volledige reconstructie van deze 
plaat heeft verkregen. 

CHURCHILLIAANSE VOLZINNEN 
De nestor van de Nederland-filatelie in Groot-Brittannie, 

E. W. Gerrish, O.B.E., F.R.P.S.L., somt in zijn inleiding tot 
hel komende boek de moeilijkheden op die Plaat II heeft 
opgeworpen voor degenen die zich in het verleden hebben 
bezig gehouden met de reconstructie van de platen van 
Nederlands eerste emissie. Het waren drie Britten, die de eer 
toekomt begonnen te zijn aan dit werk, naar de beginletters 
van hun achternamen aangeduid als de drie W's (Wade, 
Warren en Wilkinson). Hun werk dateert van 1911, toen 

Posthistorische veiling 
'S-GRAVENHAGE — Het zal niet zo vaak voorkomen dat 

de leden van een vereniging het voorrecht krijgen van een 
eigen kijkdag van een veilinghouder en dat deze in de vei
lingcatalogus in de tekst een aanbeveling opneemt voor die 
vereniging is ook al een uitzonderlijk verschijnsel. 

De Haagse veilinghouder J. L. van Dieten verleende deze 
privileges aan de Nederlandse Vereniging van Poststukken
en Poststempelverzamelaars ter gelegenheid van zijn eerste 
uitsluitend posthistorische veiling, waarin voornamelijk de 
collectie van wijlen mr. K. Viehoff uit Delft was opgenomen. 

Liefhebbers konden er hun hart ophalen. Het oudste stuk, 
daterend van omstreeks het jaar 100, was een fragment van 
een geschreven Egyptische papyrusbrief. Uit onze vaderlandse 
historie een brief uit Brussel van 1568 eigenhandig door Alva 
ondertekend, aan Philips II, koning van Spanje, over 
de arrestatie van diens zoon Don Carlos. Brieven van Neder
landse soldaten in Franse legers, waarbij een exemplaar dat 
afkomstig is uit Napoleons leger op de terugtocht in 1814, 
met deze mededeling: „zonder schoenen en zonder hemd". 
Een brief met het kleinrondstempel Wies:veld, twee brieven 
met Kamp bij Miliigen en een met Kamp bij Rijen. Een 
brandkastbrief uit 1922, cholerabrieven met het stempel: 
„Gezuiverd", brieven die in de oorlog 1870/1871 uit het be
legerde Parijs en Metz met luchtballons naar buiten werden 
gebracht. 

In totaal meer dan duizend nummers, waarvan de op
brengst bijna ƒ 200.000,— was. 

Per vliegtuig eerste postvlucht Amsterdam-Batavia oktober/novem
ber 1924 door het trio A N J Thuessink van der Hoop, H van 
Weerden Poelman en P A van der Broeke met de H-NACC, een 
Fokker F-VII Dit is een van de 281 poststukken die toen werden 
vervoerd en waarvoor per stuk tien gulden luchtrecht moest 
worden voldaan Opbrengst f 1350,— 
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het nog maar zestig jaar geleden was dat de eerste emissie 
verscheen. Ze konden evenwel met plaat II niet klaar komen. 

Na ruim honderd jaar is het nu wel gelukt en die prestatie 
inspireert de heer Gerrish tot enkele van zijn beroemde 
Churchilliaanse volzinnen. Hij spreekt van „een, schitterend 
voorbeeld van eendrachtige samenwerking en vakkennis", 
van „prachtige, haarscherpe en precies passende illustraties" 
en van „een welgefundeerde diepgaande kennis voortkomend 
uit een grote wetenschappelijke geest". Hij vindt woorden 
van grote lof voor de layout, de fotograaf, de zetters, de 
drukker en de uitgever en hij prijst zich gelukkig dat hij als 
Engelsman het voorrecht en het genoegen mag genieten dit 
werk in te leiden. 

Als hinderpalen waarop de voorgangers van het huidige 
driemanschap zijn gestrand noemt hij allereerst de veel klei
nere aantallen zegels die van deze plaat zijn gedrukt, het 
snelle slijten van de plaat en het ontbreken van proef vellen 
in zwarte druk, zoals die wel van plaat I bekend en bewaard 
gebleven zijn. Al deze moeilijkheden hebben de auteurs op 
zegevierende wijze weten te overwinnen, aldus de heer 
Gerrish in zijn lofrede. 

DE JACHT IS WEER OPEN 
Uit het onderzoek bleek dat de beste reconstructie nog 

altijd 6 percent fouten en/of manco's had. De slechtste — 
overigens hoog bekroonde — collectie had 31 percent fouten 
in het aanwezige materiaal. Er zijn nu platers die opnieuw 
moeten gaan zoeken naar ontbrekende nummers in hun 
reconstructie: de jacht is weer open eri spitst zich toe op 
de moeilijke nummers. De kenmerken zijn nu wel bekend, 
maar dat betekent nog niet dat de zegels gemakkelijk te 
krijgen zijn. 

Een handicap bij het opsporen van zegels van plaat II 
blijft de snelle slijtage van de plaat waardoor de kenmerken, 
ook de constante, helemaal afgesleten 'kunnen zijn. Dergelijke 
zegels zijn niet thuis te brengen en kunnen niet genummerd 
worden, aldus de schrijvers in hun, inleiding. 

Zij hebben ook weer een oude wijsheid ontdekt die naar 
het rijk der fabelen moet worden verwezen. De vroeger 
verdedigde stelling dat de laatste kleur van de vorige plaat 
overeenkomt met de eerste kleur van de nieuwe plaat is 
bij herhaling niet houdbaar gebleken. Als onmisbaar hulp
middel bij het beoefenen van dit soort trapezewerk in de 
hogeschool der filatelie w^ordt een loep aanbevolen die acht
maal vergroot. De goede loep is het beginsel van alle wijs
heid bij het platen, want hoe zult u anders de kenmerken 
kunnen vaststellen waarmee de positie van de blauwe 5 cent 
voor uw neus is vastgelegd? Algemene kenmerken voor 

plaat II zijn niet te geven. Ook de kleur geeft onvoldoende 
houvast: de eerste kleur is donkerblauw en ze loopt via 
blauw, lichtblauw (het grijsblauw van de NVPHcatalogus) 
naar staalblauw. Maar die tinten komen ook bij andere 
platen voor. 

Er is wel een opvallende bijzonderheid te noteren bij de 
kenmerken en dat is dat er voor het eerst gebruik is gemaakt 
van stippen buiten het medaillon op de zegel om het nummer 
te kunnen bepalen. De snelle slijtage van de plaat is er de 
oorzaak van dat sommige kenmerken in successie vertoond 
worden, genummerd A, B en C omdat het voorkomt dat een 
oorspronkelijk dichte hoek in latere drukken duidelijk 
open is. 

FASCINERENDE PLAAT 
Een ieder die deze fascinerende plaat wil gaan verzamelen 

zal zich tot het uiterste moeten inspannen om de schrijvers 
stap voor stap te volgen op hun moeizame tocht. „Men moet 
nooit geloven wat een voorganger heeft gevonden, doch zich
zelf overtuigen of plaat en nummer juist zijn", aldus een 
goede raad van de auteurs. Niemand moet ook denken dat 
het plezier van het platen er af is omdat het grote werk 
gedaan zou zijn. Wat gedaan is dat is juist onomstotelijk 
vaststellen dat het wel zin heeft om te platen. Het einddoel 
kan bereikt worden. 

Wij hebben die zondag 11 januari 1970 vol bewondering 
gekeken naar die eerste en „bewezen juiste" reconstructie 
in de handen van de man wiens eigen systeem daarmee de 
meesterproef met de hoogste lof heeft behaald. „En dan te 
bedenken dat ik goed drie jaar geleden nog geen zegel van 
de eerste emissie had", zegt de heer Van Balen Blanken bij 
het afscheid nemen en waarbij hij tussendoor nog even ver
telt dat slechts enkele weken na verschijning van plaat II 
de publikatie is te verwachten van plaat V. 

BEZETEN VAN HOBBY 
Zelfs voor ingewijden en deskundigen blijft het een raadsel 

hoe de heer Van Balen Blanken en zijn medewerkers er in 
slagen dit werk te volbrengen in een tijd die een ander nodig 
zou hebben om te overwegen of hij er wel aan zou beginnen. 
Dit kan alleen als de auteurs bezeten zijn van hun hobby, 
er alles voor opzij zetten en iedereen die maar iets kan bij
dragen tot het slagen van hun opzet weten te bezielen met 
hun aanstekelijke geestdrift. 

A. BOERMA 
Pub l ika t l e s over de pla ten I I I en IV van de 5 cen t 1852 in h e t M a a n d 
blad v a n 1968 (juni, bladzi jde 331, september , bladzijde 509, oktober , 
bladzijde 570) en van 1969 (maar t , bladzijde 133). 
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Per duif: een duivenpoststuk, de duurste brief uit de collectie. Met 
deze lictitgewicfit ,,pigeongrammen" werd de post onderhouden 
tussen de Barrièreeilanden en Auckland (NieuwZeeland) in de 
jaren 18961902. Opbrengst f 1400,— 

ANJERFONDSSUBSIDIE 

NIEUW VENNEP — De heer L. Ver
mey, secretaris van de afdeling Hille
gom van de I.V. Philatelica heeft voor 
zijn onitwerp albumbladen van Neder
land en Overzeese Rijksdelen een sub
sidie van ƒ 500,— ontvangen van het 
Anjerfonds Noord-Holland. 

Een aardig succes voor een leuk ddee 
en een welkome tegemoetkoming in de 
kosten van deze filatelistische „geboor
tekaartjes", die voor de auteur een 
schip van bijleg vormen. Men vindt er 
de datum van uitgifte op, de technische 
bijzonderheden en gegevens over de 
gelegenheid waarvoor een bijzondere 
zegel is uitgegeven. Er is ruimte uitge
spaard voor een hawidstrookje om de 
bijbehorende zegels in te zetten. De 
bladen kosten ƒ 0,15 per stuk en voor 
elk hawidstrookje wordt f 0,02 per zegel 
extra berekend. 

Inlichtingen: L. Vermey, Akeleistraat 
23, Nieuw Vennep. 
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BW-ENVELOP MET RECLAME 
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DEVENTER — De juridische relaties van de Deventer uit
geversmaatschappij I&. E. Kluwer hebben de NVPH-envelop 
die uitgegeven is op de eerste dag van uitgifte van de zegel 
Burgerlijk Wetboek, ontvangen met het handelsmerk van 
deze firma in de linkerbovenhoek gedrukt. Een aardig idee 
dat naar wij hopen niet zal worden nagevolgd, tenzij de 
relatie tussen juridische werken en de afbeelding op de post
zegel zo nauw is als in dit geval. 

De nieuwe zegel werd op een fraai vouwblad aangeboden 
aan de genodigden en belangstellenden die de openbare bij
eenkomst bijwoonden op 13 januari 1970 in de Ridderzaal in 
de residentie, ter gelegenheid van de invoering van boek I 
van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, dat op 1 januari van 
dit jaar in werking is getreden. 

Nadat het woord was gevoerd door de minister van Justitie, 
mr. C. H. F. Polak, de oud-voorzitter van de vaste com
missie voor justitie van de Tweede Kamer, het vroegere 
Tweede-Kamerlid mr. K. Th. M. van Rijckevorsel en de 
voormalige minister van Justitie mr. Y. Scholten, overhan
digde de directeur-generaal der PTT, H. Reinoud, een in
gelijst vel van de BW-zegel aan mevrouw Meijers, weduwe 
van de op de zegel afgebeelde professor mr. E. M. Meijers, 
schepper van het nieuwe BW, en aan minister Polak. 

Oud-minister Scholten wijdde in zijn rede over het ,,Wet
gevingsbeleid" enkele woorden aan de postzegel, die de 
moeite van het doorgeven waard zijn. „Wetende hoe schaars 
een ambtgenoot van Verkeer en Waterstaat is met zijn toe
stemming tot het uitgeven van een bijzondere postzegel, is 
het een extra-prestatie. Een prestatie, die daarom de moeite 
waard is, omdat door deze postzegel het Nederlandse volk, 
ook dat gedeelte dat een minder trouw lezer van het boeiend 
Staatsblad is, zich realiseert dat het een nieuw BW krijgt. 
Een postzegel laat zich nu eenmaal gemakkelijker lezen dan 
de Handelingen van de Tweede Kamer; een postzegel wordt 
ook dagelijks meer gebruikt dan het Staatsblad, aldus mr. 
Scholten. 

Het behoeft geen betoog dat onder de verversingen die na 
afloop van de plechtigheid in deze justitiële kring alleen 
alcoholvrije dranken werden geschonken. 

A. BOERMA 

vijf maanden wegens uit lokking 
tot diefstal van postzegels 

AMSTERDAM — Tot vijf maanden celstraf is de post
zegelhandelaar veroordeeld die een PTT-ambtenaar heeft 
aangezet tot het verduisteren van drukuitschot uit de post
zegeldrukkerij van Enschede te Haarlem. 

Over deze diefstal heeft in het Belgische blad Le Soir van 
28/29 september 1969 een fantastisch verhaal gestaan, waarin 
de Amsterdamse correspondent M. M. voor waar vertelt dat 
de PTT-controleurs van de frankeermachines bij particuliere 
firma's achter deze zwendel zijn gekomen doordat zij een 
abnormale achteruitgang in het verbruik constateerden. Het 
bleek dat een particuliere handelaar in postfrisse zegels in 
de waarden 10 tot 90 cent hiervoor verantwoordelijk was. 
Hij verkocht enorme hoeveelheden van deze zegels met 
korting, oplopend tot 90 percent van de postprijs. De bende 
die do zegels ontvreemdde omvatte een aantal PTT-ambte-
naren en personeel van de wereldbekende drukkerij. 

De rest van het verhaal komt met uitzondering van prijzen 
en hoeveelheden ongeveer overeen met de feiten waarvoor 
één handelaar is vervolgd en waaraan één PTT-ambtenaar 
heeft meegewerkt: het ontvreemden van drukuitschot van 
de Reginamachine die hele vellen drukt voor de postzegel-
boekjesmachine. 

Aangezien dit bericht onverdund werd overgenomen in 
het januarinummer 1970 van het omvangrijkste Franse fila-
telistische tijdschrift, Le Monde des Philatélistes, heeft onze 
vroegere Parijse briefschrijver, de heer D. de Vries, een toe
lichting gestuurd naar de hoofdredacteur van dat blad, de 
heer A. Vitalyos. Hij heeft daarin zijn bevreemding uitge
sproken over het feit dat het artikel van een Belgische mede
werker met huid en haar — de kop boven het artikel luidt: 
,,Valse postzegels gedrukt in Holland / Nieuwe arrestaties" 
— werd overgenomen, terwijl in het oktobernummer 1969 van 
ons Maandblad uitvoerig de juiste gang van zaken is vermeld. 

voor uw boekenplank 
THE IMPRINT „TYPOGRAPHIE ERNEST MEYER, RUE 
DE VERNEUIL 22, A PARIS." ON THE SHEETS OF THE 
LARGE HERMES HEADS OF GREECE PRINTED IN PARIS 
(1861), by George M. Photiadis, M.B.E., F.R.P.S.L. Prijs niet 
aangegeven. 

Dit onderzoek in het verleden van de Griekse postzegels 
met de grote Hermeskoppen van de befaamde Griekse filate
list Photiadis, die vorig jaar stierf tijdens de internationale 
tentoonstelling in Sofia, is een overdruk uit de London 
Philatelist van februari en maart 1969, het orgaan van de 
Royal Philatelie Society, waarvan George Photiadis erelid 
was: Fellow of the Royal Philatelie Society, London, afge
kort F.R.P.S.L. (M.B.E. staat voor Member of the Order of 
the British Empire — lid van de Orde van het Britse rijk). 

De Nederlandkenner Ewart Gerrish, O.B.E. (Officier in de 
Orde van het Britse rijk), F.R.P.S.L., leidt deze studie over 
de achttien vellen die bekend zijn met het Inschrift (imprint) 
„Typographie Meyer", in. 

Warm aanbevolen voor liefhebbers van filatelistische detec
tiveverhalen. 

BEER VAN DINGSTEE Nederlands-Indië Eophilatelie, sa
mengesteld door W. J. A. Arratoon, Haarlem. Veertig blad
zijden stencil folioformaat. Prys niet aangegeven. 

De onvermoeibare Haarlemse arts Arratoon geeft in deze 
bloemlezing het woord aan zijn „leermeester, nestor, animator 
en motor van de Nederlandsch-Indische Philatelie, Beer van 
Dingstee", om diens nagedachtenis aan de vergetelheid te 
ontrukken en om zijn eigen geschiedschrijving van de post
zegels met de beeldenaar van koning Willem III met de 
geschiedenis van de prefilatelie, de stempels, te completeren. 

Hij onthult in zijn inleiding dat hij met mr. W. S. Wolff de 
Beer is begonnen aan een uitgebreid stempelboek met alle 
bekende stempels van de Nederlandsch-Indische eofilatelie, 
die van een puntenwaarde zullen worden voorzien. 

De gekozen hoofdstukken uit het zeer schaarse boek van 
de Beer van Dingstee heeft de heer Arratoon aangevuld met 
een eigen bijdrage over de ovale zeebriefstempels en de 
landmail portstempels, waarbij hij stukken uit zijn collectie 
en uit het Postmuseum afbeeldt als voorbeelden. 

Het is spijtig dat niet meer gegevens die zijn gevonden in 
de vijfendertig jaar die zijn verlopen sinds de publikatie van 
het werk van Beer van Dingstee zijn verwerkt, dat niet alle 
afbeeldingen zijn overgenomen en dat sommige stempels zo
zeer zijn verkleind, dat men er geen juist beeld van krijgt. 
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IN MEMORIAM 
MR. H. J. BERNSEN 

Mr H } Bernsen 

VUGHT — Op 18 januari 1970 is te 's-Hertogenbosch van 
ons heengegaan mr H J Bernsen, een man die in verschil
lende hoedanigheden en op verschillend terrein door velen is 
gekend en gewaardeerd 

WIJ wisten al enkele maanden dat hij ernstig ziek was, 
maar toch kwam het onvermijdelijke nog weer onverwacht 
Het IS natuurlijk m de eerste plaats een groot verlies voor 
zijn vrouw en kinderen, die wij van harte onze deelneming 
betuigen en heel veel sterkte voor de komende tijd toe
wensen 

Terwijl hij reeds ziek was heeft Bernsen zo lang hij kon 
— voor buitenstaanders haast onvoorstelbaar, voor hem van
zelfsprekend — nog alles wat hem interesseerde, en waar
voor hij belangstelling had, gedaan Hij bezocht zijn vrienden, 
hij ging met zijn vrouw naar premieres van het toneel, hij 
was nog aanwezig bij de opening van de Achtste nationale 
postzegel-jeugdtentoonstelling op 18 oktober 1969 in 's-Her
togenbosch 

Maar juist dit karakteriseerde Bernsen, wat hij deed, deed 
hij goed en intens De vijftig jaren die hij heeft geleefd zijn 
voor hem bij lange na met voldoende geweest om alles te 
doen wat hij van plan was Enkele van zijn laatste woorden 
zijn geweest „Het leven is mooi geweest, alleen te kort" 

Tot de bijzondere eigenschappen van Bernsen behoort ook 
dat hij van zijn vele vrienden, kennissen en relaties heeft 
afscheid genomen met een nog bij zijn leven zelf opgesteld 
schrijven 

Buiten zijn dagelijks werk en zijn gezin ging zijn interesse 
uit naar de filatelie, het toneel en de genealogie In alle drie 
genoemde facetten muntte hij uit, bekleedde hij functies en 
publiceerde hij 

Wat de filatelie betreft, hij kon er niet zonder en de filatelie 
niet zonder hem Bernsen was m de eerste plaats weten
schappelijk filatelist, meer nog dan verzamelaar Hij heeft, 
nadat voor de tweede wereldoorlog Waller dit reeds gedaan 
had, opnieuw gepropageerd dat men bij elk onderwerp met 
alleen de stukken en de zegels moest bestuderen, doch even
eens de officiële voorschriften en de archiefstukken Een 
neerslag hiervan, onder andere over het aantekenrecht, is 
intertijd in De Postzak, het orgaan van de Nederlandse Ver
eniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars, ge
publiceerd 

Jarenlang heb ik het grote genoegen gehad met Bernsen 
als vriend en medestrijder aan het Bondsbekertoernooi mee 
te doen We kenden eikaars lezingen tevoren al geheel en 
gaven elkaar opbouwende kritiek Met deze lezingen is hij 
begonnen in het jaar 1957 in Den Helder, waar W B Brocx 
definitief de beker in zijn bezit kreeg 

Bernsens onderwerp van toen — „Postzegels, poststempels 
en poststukken" — trok de aandacht doordat hij de term 
„koppensnellers" introduceerde De volgende beker heeft 

Bernsen twee keer m zijn bezit gehad, daarnaast eindigde 
hij meermalen op de tweede plaats De derde beker, waar
voor Bernsen aan het toernooi meedeed, heeft hij in 1968 te 
Eindhoven definitief in zijn bezit gekregen met de lezing 
„Bedrij f sperf oraties" 

In al deze bekertoernooilezingen elf in getal, werden nooit 
concessies gedaan Ze waren altijd puur filatelistisch Zijn 
geliefkoosde onderwerpen waren die over „afstempelingen" 
Enkele van deze lezingen wil ik noemen 

„Een gistende periode uit de Nederlandse poststempel-
geschiedenis (1856-1870), m 1958, 

„De postmerken van 's-Hertogenbosch, proeve van een 
studiemethode", in 1959, 

„Methode en onderzoek, studie en publikatie, in 1961, 
„Negentiende-eeuwse treinpostkantoren, m het bijzonder 

van de lijn Antwerpen-Rotterdam, in 1963 
„De Belgische opstand en zijn filatelistische gevolgen in 

Zuid-Limburg", m 1964 

Voor de filatelie met direct spectaculair, maar wel belang
rijk voor een zeer groot aantal verzamelaars, is zijn in 1967 
bij de Uitgeverij Het Spectrum uitgegeven Prisma-Postzegel-
gids, die al in 1968 zijn tweede druk beleefde Hierm wordt 
veel voor velen verklaard en worden nieuwe wegen gewezen 

Ik weet hoe hij zelfs bij ogenschijnlijk eenvoudige onder
werpen zich overtuigde van de al of met gepubliceerde 
meningen van anderen, en pas nadat hij voor zichzelf een 
gefundeerd oordeel had gevormd, schreef hij zijn gedachten 
near, waarbij hij elk woord en elke zin wikte en woog, om 
toch zo duidelijk mogelijk te zijn 

Bernsens laatste kleine filatelistische publikatie is geweest 
een kort essay over „frankeermachinestempels" in de cata
logus van de Achtste nationale postzegel-jeugdtentoonstelling 
van oktober 1969 Voor de jeugd geschreven, benadert hij dit 
onderwerp op zeer originele wijze 

Zijn vermogen om voor de jeugd op begrijpelijke manier 
over filatelie te schrijven, heeft Bernsen ook getoond door 
van januari 1959 tot en met maart 1961 in De Posthoorn 
over de postzegels van Nederland te schrijven 

Op organisatorisch terrein in de filatelie heeft Bernsen 
ook zijn sporen verdiend Hij is jarenlang secretaris geweest 
van de 's-Hertogenbossche Vereeniging van Postzegelverza
melaars, de vereniging waarvan, vooral op zijn advies, voor 
kort de naam gewijzigd is in 's-Hertogenbossche Filatelisten 
Vereniging Voor haar leden heeft hij vele malen zijn kennis 
van de filatelie in causerieën doorgegeven De waardering 
voor zijn verdiensten heeft de 's-Hertogenbossche Filate
listen Vereniging onlangs gehonoreerd met het erelidmaat
schap 

Vele malen is Bernsen jurylid geweest bij tentoonstel
lingen, niet alleen plaatselijk en in de regio's, maar ook op 
nationale tentoonstellingen, ik herinner me de Grunopost, 
de Uphilex en de Philex 

Van de oprichting af zat Bernsen in het Bonds Documen
tatie Centrum Het laatste jaar was hij hiervan de secretaris 

De hoogtepunten in de filatelie voor mij zijn ongetwijfeld 
de donderdagavonden geweest, waarop Henk Bernsen en ik 
jaren lang bij elkaar kwamen en aan filatelie deden 

Deze bijeenkomsten zijn begonnen vrijwel direct nadat ik 
in Den Bosch kwam te wonen De hoofdonderwerpen die we 
samen hebben bestudeerd zijn geweest de emissie 1872, 
daarna algemene filatelie voor het pocketboek en de laatste 
jaren was het de uitgifte „Hangend haar ' Hierover zijn 
al verschillende detailstudies verricht Het was de bedoeling 
een manuscript „Hangend haar" voor een Standaardwerk 
te maken Hopenlijk zal als een postume hulde aan Bernsen 
dit werk te zijner tijd toch verschijnen 

Op deze donderdagavonden werd — meestal aan het eind, 
tot diep in de nacht — ook over allerlei andere filatelistische 
en niet-filatelistische onderwerpen gediscussieerd Daarbij 
bleek dat Bernsen een zeer scherp en diep inzicht in alles 
had Deze vele avonden zal ik met licht vergeten 

Ik heb met getracht een nauwkeurige opsomming van al 
zijn publikaties en lezingen te geven, wel om zijn persoon 
te schilderen 

Van ons is heengegaan een vriend aan wie velen dank 
verschuldigd zijn Wij danken hem voor datgene wat hij 
voor de filatelie heeft gedaan 

Deze regelen zijn geschreven mede op verzoek van de 
's-Hertogenbossche Filatelisten Vereniging, maar u duide 
het me met euvel ook uit een persoonlijke behoefte 

Henk, jij die zo'n intens actief leven hebt gehad, rust in 
vrede 

J F CLEIJ 
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Stadsposterlj Beverwijk met brievenbus 
BEVERWIJK — Deze maand is de stadsbesteldienst van 

de actieve winkeliersvereniging in Beverwijk zijn levensloop 
begonnen met een persconferentie op 5 februari. 

In het centrum van de stad, naast het postkantoor in de 
Breestraat, staat de centrale brievenbus van de Beverwijkse 
stadspost, waarin alleen drukwerken, maar geen brieven 
mogen worden gestopt. Een Haagse advocaat heeft een water
dichte regeling ontworpen, waarbij facturen, nota's en reke
ningen, die het leeuwendeel vormen van de w^inkelierspost, 
tot „handelspapier" worden gerekend. Tweemaal per week 
wordt er bezorgd, dinsdags en vrijdags. De dienst begint met 
dertig verzenders, die goed zijn voor tweeduizend druk
werken per week. 

De dienst werkt met zegels van 10 cent (Beverwijk), 12 cent 
(Heemskerk en Velsen) en 15 cent (Wijk aan Zee). Er zijn 
honderdduizend zegels gedrukt, waarvan er drieduizend zijn 
gebruikt op eerstedagenveloppen, die van een stempel zijn 
voorzien. 

Postzegelhandel Michel (eigenaar C. L. Alders) in Bever
wijk heeft op 12 december 1969 eerstedagenveloppen uitge
geven met zegels in de waarden 10, 12, 15 en 18 cent van 
een Beverwijkse stadspostdienst. Volgens onze inlichtingen 
zijn er achthonderd enveloppen gemaakt voor de klanten 
van Michel, maar is de dienst niet van de grond gekomen. 

METAALINDUSTRIE ENCBERSEN 

U l H W R l ) € K . i m i - W R D B g J 

eerste dag van uitgifte 
first day of issue 

De combinatie Pesie (Den Helder) en Schalekamp (Leeu
warden) heeft op 9 januari nieuwe zegels in gebruik ge
nomen waarop Klein Duimpje (stadspost) zich meet met de 
Reus (PTT). Beiden hebben een eerstedagenvelop uitgegeven. 
Met de drie waarden 10 cent geel, 12 cent oranje en 15 cent 
bruin. 

In Hengelo gebruikt de afdeling Traco van Eurimex-
Nederland dezelfde zegels als de eerste van Den Helder en 
Leeuwarden, met het Inschrift Hengelo (O.). De zegels zijn 
in de waarden 10 cent rood, 12 cent groen en 15 cent blauw 
gedrukt in velletjes van dertig stuks. 

DtVHIIDIJt 

Ere aan J.P. Jordens 

Julien P Jordens 

ANTWERPEN - Vrijdag 19 december 1969 was een receptie 
georganiseerd door het jonge en veerkrachtige bestuur van 
de School der Filatelie van Antwerpen - stichting R. Soebert. 
Zij wensten de heer J. P. Jordens — hun directeur — te 
huldigen, dewelke reeds meer dan vijftig jaar zijn beste 
krachten ter beschikking stelde in de middens van de fila
telie. Deze receptie had plaats in de stemmige zaal ,,Sarteel", 
waar enkele honderden genodigden de gelegenheid kregen 
hun aller vriend te vieren. 

De heer Janssens, ondervoorzitter van de School der Fila
telie, wierp het licht tijdens zijn openingsrede op de activi
teiten en de eretitels aan de gevierde toebedeeld. De nadruk 
werd gelegd op het werk dat hij verzet ten voordele van zijn 
troetelkind — de School — dewelke onder zijn leiding een 
bloeitijd kent als nooit tevoren. Buitendien is hij sinds dertig 

jaar lid van de filatelistische commissie, voorzitter van het 
Verbond der Antwerpse kringen — voorzitter van kring 
Matador en lid van verscheidene kringen — tevens oudste in 
lidmaatschapsjaren van de Koninklijke Borgerhoutse Ver
eniging „Emile Vloors". 

Als enige aan hem toegekende eretitels kunnen vernoemd 
worden: Titularis van de „Leon de Raay"-medaille, Titularis 
van de Belgische Medaille voor Filatelistische verdienste 
sedert 1932, Titularis van de Filatelistische Letterkundige 
verdienste „Paul de Smeth", stichtend lid van de Belgische 
Akademie voor Filatelie en titularis van de zetel ,,Baron 
G. Caroly", Ridder in de Orde van Leopold II en Ridder in 
de Kroonorde ten filatelistische titel, waarbij nu het gouden 
ereteken van de School der Filatelie kan gevoegd worden 
dat hem op deze heuglijke dag overhandigd werd. 

De heer Luyts, algemeen secretaris der School, verleende 
achtereenvolgens het woord aan volgende sprekers: Fl. de 
Pauw - directeur van de dienst zegel en filatelie, dr. J. Stibbe 
- voorzitter van de Koninklijke Landsbond der Belgische 
Pcstzegelkringen en voorzitter der Federatie van Brusselse 
kringen, Jos. Symons, secretaris der Belgische akademie der 
Filatelie en A. Hornick - ondervoorzitter van het Verbond 
der Antwerpse Postzegelkringen. 
Daarna volgde de overhandiging van een reeks geschenken 
van persenen en organisaties dewelke de heer Jordens weten 
te waarderen voer zijn raadgevingen en hulp die hij steeds 
spontaan en belangeloos weet te bedelen. Nadien werd onder 
het drinken van een lekker glaasje nog enkele uurtjes gezellig 
nagekaart om een rooskleurig punt achter deze manifestatie 
te zetten 

L. C. MADEMAN 

februari 1970 69 



AGENDA VAN FILATELISTISCHE GEBEURTENISSEN 
Opgaven voor deze rubriek in het maartnummer Hoewei deze agenda met de meeste zorg wordt samengesteld, kan de redactie 
dienen uiterlijk op 21 februari in het bezit te geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het ai of niet plaatshebben van de 
zijn van de redactie. genoemde evenementen op de aan haar opgegeven tijdstippen. 

r ^ 
Het Nederlandse Postmuseum 

Zeestraat 82, 's-Gravenhage 
Telefoon (070) 63 09 49 

EXPOSITIES 
- De kunst van de ontwerper 
- De totstandkoming van postzegels 

in plaatdruk 
- Keur en kleur Schatten van Neder

land en Overzeese Rijksdelen 
- Nieuw geëxposeerd: 

CHRIS LEBEAU: Ontwerpen voor 
Nederlandse postzegels Een „ge 
wone " postzegel (emissie 1924 type 
Lebeau, 2 centj 

- Nieuw geëxposeerd vervolg co l 
lectie C D Ricardo Japanse bezet
t ing Gebieden Malakka (lokale uit
giften, opdrukken Dai Nippon 2602 
Malaya, Dai Nippon Yubin in Latijns 
en Kanjischrift, Japanse zegels, de 
val van Singapore), Birma (pauw-
opdrukken, Yano-zegel, Japanse 
zegels), Andamanen en Nicobaren. 

- De postzegels van Afghanistan, 
Azerbeidsjan, Cuba, Estland, Israel, 
Kongo Democratische republiek, 
Letland, Opper-Silezie, Servië en 
de Verenigde Staten van Amerika 

- Beeldfi latel ist ische tentoonstell ing 
,,Per trein door Filatel ica", tot en 
met 15 maart 

- Overzicht frankering en stempeling 
- Luchtpost Nederland - Nederlands 

Indie 
- De schnjfcultuur schri j fmaterialen, 

de schri j fkunst en de brief 

MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 
voor jongelui beneden de 16 jaar 

V ) 
1970 
tot en met 28 februari-
Parijs Postmuseum, 4, rue Saint Romain 
6eme Tentoonstell ing ,,Napoléon et la 
Poste" Datumstempel groot formaat met 
afbeelding van de onderscheidingsplaat die 
gedragen wordt door de bestellers van het 
regeringskantoor Toegangsprijs werkdagen 
1 franc, zon- en feestdagen 0,50 franc 
28 februari 
Goes Ruildag met veil ing in de grote kan
tine van de Veil ingvereniging Zuid-Beveland, 
Fruitlaan 4, 10 00-17 30 uur Toegang vri j 
Inlichtingen I V Philatelica, afdeling Goes 
en omstreken p/a B C van Tienhoven, 
M D de Grootstraat 98, Goes 
28 februari , 1 maart 
Borculo Tentoonstell ing, internationale rui l-
dagen, aula LTS Leo-Stichtmg, 10 00-18 00 
uur Handelaar aanwezig Afdeling Lochern 
en omstreken en Goorse Postzegelclub van 
de Nederlandsche Vereeniging van Post
zegelverzamelaars en jeugdclubs Secre
taris B Frank, Ch de Bourbonlaan 19, 
Lochern 
7 maart 
Alblasserdam Regionale ruilmiddag met 
veil ing ter gelegenheid van het vi j f t ienjarig 
bestaan van de Postzegel-vereniging De 

Posthoorn, afdeling van Philatelica Kantine 
Werf van der Giessen-de Noord n v , 12 00-
17 00 uur Speciale attracties, ook voor 
jeugdige fi latelisten Inlichtingen G Takken, 
Beatnxsingel 21 , Hendrik Ido Ambacht (ZH) 
7 maart 
Leiden Halfjaarli jkse nationale ruildag, kan
tine P Glos en Leembruggen, Langegracht 
8-12, ingang achterzijde. Derde Binnenvest-
gracht, 10 00-17 00 uur I V Philatelica, 
afdeling Leiden H Brinks, Van Wassenaer-
laan 34, Oegstgeest 
10 maart 
Eerste dag van uitgifte zegel Wereldten
toonstell ing Japan, verkri jgbaar tot 11 april 
13-15 maart 
Kopenhagen Nationale postzegeltentoon
stell ing Falcophil 1970 Bijzondere briefkaart 
die binnen de poolcirkel op Groenland 
wordt vervoerd per hondenslee tussen 
Rodebay en Jakobshavn Inlichtingen Niels 
Gadegard, Engelstedsgade 43, DK-2100 
Kopenhagen 0 , Danemark 
13-15 maart 
New York City Internationale postzegelten
toonstell ing Interpex, Americana Hotel In
lichtingen Industrial Exhibitions, Ine , 121 
West 45th Street, New York, N Y 10036 
14-15 maart 
Pirmasens Postzegeltentoonstell ing Pirma-
phila II in de Duitse Rang II, met internatio
nale deelneming 
15 maart 
Enschede Internationale ruilbeurs, hande-
larenstands, hotel Avion, Deurningerstraat 
Enschedesche Philatelisten Vereeniging 
Inlichtingen W E J Aeijelts Averink, M i 
nister dr Kuyperplem 25, Enschede 
21 maart 
Delfzijl Ruildag, wijkcentrum Uitwierderweg, 
10 00-18 00 uur Toegang vri j Inlichtingen 
Secretaris Philatelistenvereniging „ D e Fi-
ve l " , H J Brauns, Jachtlaan 20a Telefoon 
(05961) 24 51 
25 maart 
Suriname Eerste dag van uitgifte paas-
weldadigheidszegels, verkri jgbaar tot 31 mei 
27-30 maart 
Fribourg (Zwitserland) Tentoonstell ing ter 
gelegenheid van de honderdste verjaardag 
van de oorlog 1870/1871, CENTEX, salon 
van specialisten uit België, Duitsland, 
Frankrijk en Zwitserland Inlichtingen 
secretariaat Union Timbrologie Fribourgoise, 
12 avenue Montenach, CH 1700, Fribourg, 
Suisse 
28 maart 
Hilversum Nationale ruildag. Totohal, ge
meentelijk sportpark, NS-halte Soestdijker-
straatweg, 10 00-17 00 uur Toegang vri j 
Handelarenstands Inlichtingen P V Hilver
sum en omstreken, p/a A H Bonefaas, 
telefoon (02150) 5 48 08 Tafelreservering 
B Pj Warnaar, Floris Vosstraat 77, Hilver
sum 

30 maart 
Berg en Dal Internationale ruildag, hotel 
Erica, 10 00-17 00 uur Tafels a ƒ 3 , — per 
meter Gelderse Filatelisten-Vereniging De 
Globe, afdeling Nijmegen Reservering F J 
de Bruin, Jasmijnstraat 23, Nijmegen Tele
foon (08800) 7 03 96, giro 1606970 
3 april 
Suriname Eerste dag van uitgifte zegels 

Twintig jaar Middelbaar onderwijs, verkr i jg
baar tot 2 april 1971 
3-5 april 
Detmold Postzegeltentoonstelling DEPOSTA 
1970 (Rang II) ter gelegenheid van het twin
tigjarig bestaan van Landesverband Nord-
rhein-Westfalen Inlichtingen Wilhelm Ber
ster, 493 Detmold, Sachsenstrasse 32 
4 april 
Rotterdam 24e Europoortruildag in ,,De 
Nieuwpoort" , Grote Kerkplein, 09 00-17 00 
uur Inlichtingen en tafelreservenng Rotter-
damsche Philatelisten-Vereeniging p/a C de 
Wit , Crooswijksesingel 29b, Rotterdam 3011 
4 april 
Vlaardingen Interlokale Shell-postzegelten-
toonstell ing ter gelegenheid van het twint ig
jarig bestaan van de Rotterdamsche Ont
spanningsvereniging Shell, afdeling Filatelie 
Sportpark ,,De Vi j fs luizen" Inlichtingen 
G J Krommendijk, Vettenoordstraat 67c, 
Vlaardingen Telefoon (010) 34 78 41 
7 april 
Eerste dag van uitgifte zomerpostzegels 
1970, verkri jgbaar tot 23 mei (Datum ge
wijzigd ) 
10-12 april 
Poughkeepsie, New York Filatelistische 
tentoonstell ing DUPEX XII ter herdenking 
van de 25ste sterfdag van president Frank
lin D Roosevelt Inlichtingen Gustav Det-
jen Jr, Pleasant Valley, N Y 12569, Area 
Code 914,635-2850, U S A 
18 april 
Soest Ruilmiddag, 12 00-18 00 uur, „ D e 
Rank" Soesterbergsestraat 18, toegang vri j 
Gratis tombola, fi latelistische attentie voor 
elke twintigste bezoeker Twaalf tafels be
schikbaar a ƒ 5 , — Inlichtingen P V Eem-
land, p/a mevrouw E Spoelstra-Schroder, 
Stadhouderslaan 35, Soest Telefoon (02155) 
20 39 
21 april 
Eerste dag van uitgifte bevri jdingszegel, 
verkri jgbaar tot 31 december 1970 (Datum 
gewi jz igd) 
29 april-3 mei 
Saarbrücken Nationale postzegeltentoon
stell ing met internationale deelneming Sa-
bria '70 Inlichtingen Pierre Seguy, 6632 
Saarwell ingen, Rotdornweg 6, Postfach 33 
DBR 
14-18 mei 
Zwol le Nationale postzegeltentoonstell ing, 
gemeenteli jke Sporthal Inlichtingen G Ba
zuin, Oosterlaan 3, Zwol le Telefoon na 
18 00 uur (05200) 1 99 64 
18-26 september 
Londen Internationale postzegeltentoonstel
ling Philympia 1970 Inlichtingen Walter 
House, 418-422 Strand, London, W C 2 

V E I L I N G A G E N D A 
1970 
23-27 februari 
Hannover Veil ing 146 Hans Grobe, 
3 Hannover, Theaterstrasse 7 
2-6 maart 
's-Gravenhage Grote algemene vei
ling, waaronder belangrijke restanten 
J L van Dieten, Tournooiveld 2 

V . J 
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TENTOONSTELLINGEN EN JUBILEA 
PER TREIN DOOR FILATELICA 

In het Nederlands Postmuseum, Zee
straat 82 te 'sGravenhage is van 15 ja
nuari tot en met 15 maart een beschei
den tentoonstelling ingericht onder bo
venstaande titel, die een stimulans wil 
zijn voor de beeldfilatelisten met be
langstelling voor de spoorwegen. 

Van verschillende postadministraties 
zijn postzegels geëxposeerd die een aar
dige kijk geven op de grote'evolutie die 
de spoorwegen in anderhalve eeuw 
hebben doorgemaakt. Het begon alle
maal met die kleine „puffertjes" en fra
giele wagonnetjes in het tweede kwart 
van de vorige eeuw, toen de diligence 
nog niet aan wijken dacht en men met 
angst en een zeker afgrijzen —̂  was de 
duivel hier niet in het spel? — het ijze
ren ros over de rails zag snellen. Wij 
kunnen ze terugvinden op de zegels, 
deze „voorouders" van onze moderne 
locomotieven en treinstellen. 

Locomotief „De Arend" (1839) 

Toen Nederland in 1939 het feit her
dacht dat de Nederlandse Spoorwegen 
honderd jaar bestonden, gaf PTT ter 
ere hiervan twee zegels uit. Op de laag
ste waarde staat de „Arend" afgebeeld, 
de locomotief die in 1839 de eerste ram
melende wagentjes met opgewonden, 
maar ook nerveuze genodigden langs 
weiden met verschrikte paarden en 
koeien van Amsterdam naar Haarlem 
voerde. Toch was de „Arend" bij lange 
na niet de eerste locomotief. 

Een uitgifte van San Marino uit 1969 
laat zien dat de „MurrayBlenkinsop" 
uit 1812 als één van de voorlopers van 
de stoomlocomotief beschouwd kan 
worden. Ook de „Puffing Billy" uit 1813 
(denkt u eens in: zij hebben beide Na
poleon I nog gekend!) vertoont, evenals 
zijn voorganger, weinig gelijkenis met 
de geweldige locomotieven onzer dagen. 

Locomotief ,,MurrayBlenkmsop" (1812) 

Pas de „Lion" uit 1838 en de „Bayard" 
uit 1839 beginnen volgens onze be
grippen op echte stoomlocomotieven te 
gelijken. En welk jongenshart gaat niet 
open bij het zien van de „Spitfire" uit 

1860 en de „Rogers" uit 1865? Hier doe
men Indianen op en kudden bisons, die 
de trein de doortocht beletten. Karl 
May en Jules Verne komen hier om de 
hoek kijken. 

Locomotief „Soitfire" (1860) 

Onze zuidelijke buren ondergingen de 
vuurdoop eerder dan wij, wat blijkt uit 
de afbeelding op de zegels van België 
ter gelegenheid van het eeuwfeest der 
spoorwegen in 1935. Zij tonen de eerste 
Belgische trein, getrokken door de lo
comotief „Le Beige", in de nabijheid 
van Mechelen. 

Opmerkelijk bij deze oude modellen 
is dat de machinist en de stoker onbe
schermd tegen regen en wind op de 
locomotief stonden en dan nog vaak 
met een hoge hoed getooid, die voor 
afwaaien behoed moest worden (zie de 
6 Pf.zegel van de uitgifte „Eeuwfeest 
Duitse spoorwegen", 1935). Veel prak
tischer en beter „windbestand" lijkt de 
platte pet, duidelijk zichtbaar op de 
afbeelding van de „Bayard" uit 1839 van 
de uitgifte San Marino, 1964. 

Na 1916 verandert het type echter 
snel. De „wagonnetjes" worden rijtui
gen. De treinen worden steeds langer 
en de trajecten breiden zich over de 
gehele wereld sterk uit. Een bijzonder 
aardig overzicht van de grote evolutie 
welke de locomotief in de jaren 1868
1968 doormaakte tonen de postzegels 
van Monaco uit 1968, gewijd aan het 
eeuwfeest van de spoorlijn NiceMona
co. Er bestaat al een opmerkelijk ver
schil tussen de locomotieven van het 
type 030 uit 1868 en die van het type 
„C" 220 uit 1898. Uit de typen 230 „C" 
uit 1910 en 231 „F" uit 1925 ontwikkelt 
zich de zware sneltreinlocomotief van 
het type 241 „A". 

Langzamerhand doet overal de elek
trificatie van de spoorwegen haar in
trede. De zo karakteristieke rookpluim 
verdwijnt meer en meer uit het land
schap. Bijna onopvallend suist nu de 
trein, getrokken door een elektrische of 
een dieselelektrische locomotief (Mona
co 1968 en Luxemburg 1966), over de 
rails ten gerieve van de reizigers die 
niet langer door de roetverspreidende 
rookwolken gehinderd worden. 

Maar ook de spoorwegrijtuigen onder
gaan een belangrijke metamorfose. Zij 
worden steeds comfortabeler en luxueu
zer. Om de reizigers gelegenheid te 
bieden zoveel mogelijk van het land
schap te genieten voegt men aan som
mige treinstellen panoramawagens toe, 
rijtuigen met een verdieping erop, waar
door de reizigers, hoger gezeten dan 
normaal, de streek beter kunnen over

zien (DDR, uitgifte 125jarig bestaan 
van de Duitse spoorwegen, 1960). 

Spoorbrug in Zwitserland (1947) 

De aanleg der lange trajecten ver
eiste enorm veel arbeid. Bruggen moes
ten over rivieren en kloven worden ge
bouwd. De postzegels van Zwitserland 
(Eeuwfeest van de spoorwegen 1947) en 
van Spanje (Zeventiende internationale 
spoorwegcongres, 1950), geven een dui
delijk beeld van de vaak grote moeilijk
heden die overwonnen moesten worden 
bij het overbruggen van brede rivieren 
en diepe dalen. De postzegels die Joe
goslavië in 1947 uitgaf naar aanleiding 
van de aanleg van de spoorweg Samac
Sarajevo tonen hoe de jeugd een be
langrijk aandeel kan hebben bij het ver
wezenlijken van nieuwe spoorwegtra
jecten. 

Ook het onderhoud van de rails moet 
op geregelde tijden geschieden. Hiervan 
getuigt een postzegel van Zwitserland 
ter gelegenheid van het jaarlijks bonds
feest uit 1947. In dezelfde serie zien wij 
deze afbeeldingen van specifiek Zwit
serse stations, die velen van ons in wer
kelijkheid per trein wel eens gepasseerd 
zijn: het station Rorschach aan het Bo
denmeer, waar van het Zwitserse berg
land nog geen sprake is. Vervolgens het 
station LüenCastiel aan de lijn naar 
Chur en dat door zijn chaletvorm direct 
opvalt. Het station Fluëlen aan het 
Vierwoudstedenmeer ligt aan de bij 
toeristen zo bekende St. Gotthardspoor
weg. 

Spoorwegviaducten vormen niet de 
enige verbinding tussen twee oevers. 
Zo zien wij op postzegels van de DDR 
uit 1960 en Denemarken 1947, beide ter 
gelegenheid van spoorwegjubilea, hoe 
de trein hier vervoerd wordt per ferry
boot, een grote veerboot waarin rails 
aanwezig zijn waarop een volledig 
treinstel een plaats vindt tijdens de 
overtocht, zoals op de Deense zegel, 
tussen Nyborg en Korsör. 

Dat de evolutie der spoorwegen in 
de Afrikaanse en Aziatische landen ge
lijke tred met die van Europa en de 
Verenigde Staten gehouden heeft, be
wijzen wel de uitgiften van Congo 
(Brazzaville) 1968, Malagasy 1962, Cen
traalafrikaanse republiek 1963, Frans 
Somaliland 1915 en Japan 1956 en 1964. 

De dieseltrein voor personenvervoer 
op het traject BanguiDouala was in 
1963 nog een toekomstdroom. De lucht
postzegels, in dit jaar door de Centraal
afrikaanse republiek uitgegeven, zijn 
dan ook alleen maar gewijd aan het 
plan voor de aanleg van deze spoorweg
verbinding. Toen Japan in 1964 een 
postzegel uitgaf naar aanleiding van de 
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ingebruikneming van de spoorlijn 
Tokio-Osaka verscheen daarop tevens 
de afbeelding van de modernste en 
meest luxueuze elektrische supersnel
trein ter wereld. 

Elektrische lapanse supersneltrein op de 
nieuwe lijn Tokio-Osaka (1964) 

Een speciale plaats in het spoorweg
verkeer neemt de ondergrondse trein 
in. Verschillende grote wereldsteden 
bezitten hun „métro", hun „under
ground" of „U-Bahn", naar gelang men 
in Frankrijk, Engeland of Duitsland is. 
Rusland gaf onder meer in 1950 een 
serie postzegels uit ter gelegenheid van 
de ingebruikneming van vier nieuwe 
lijnen van de ondergrondse spoorweg 
te Moskou, waarbij vooral de rijke aan
kleding van hallen, corridors en perrons 
opvalt. Geen kosten zijn gespaard om 
de entourage een bijna paleisachtige 
aanblik te geven. 

In onze jeugd oefende de speelgoed-
trein met zijn losstaande tunnels en pri-

VOLGEBOEKT 
ZWOLLE — Het organisatiecomité 

van Zwolle 1970 kan meedelen dat nu 
de inzendingstermijn is verstreken alle 
kaders zijn verhuurd. Het heeft geen 
zin meer nog aanmeldingsformulieren 
in te zenden omdat wij ons genoodzaakt 
zouden zien u teleur te stellen. 

ERECOMITÉ 
Het erecomité voor Zwolle 1970 kan 

in de officiële samenstelling bekend 
gemaakt worden nu burgemeester Drij-
ber van Zwolle bereid gevonden is er 
zitting in te nemen: 
— Jonkheer dr. O. F. A. H. van Nispen 

tot Pannerden, Commissaris der Ko
ningin in de provincie Overijssel, 

— H. Reinoud, directeur-generaal van 
het Staatsbedrijf der PTT, 

— mr. J. Drijber, burgemeester van 
Zwolle, 

— A. G. de Vries, hoofddirecteur der 
Posterijen, 

— Baron E. J. van Voorst tot Voorst, 
garnizoenscommandant, 

— J. J. A. Korteweg, directeur post-
district, 

— I. Bergsma, commissaris van politie, 
— Ir. A. van Ganswijk, voorzitter van 

de Kamer van Koophandel en Fa
brieken, 

mitief aandoende seinpaaltjes een enor
me invloed uit op onze kinderlijke ver
beelding. In onze dagen zijn de model-
treinen een populaire hobby geworden. 
Zelfs prominente Nederlanders vinden 
na hun inspannende dagtaak ontspan
ning in deze fascinerende hobby. Op de 
Leipziger herfstbeurs van 1968 was een 
belangrijke stand gewijd aan deze „Mo
deleisenbahnen". Een postzegel, uitge
geven door de DDR in datzelfde jaar 
toont enige natuurgetrouwe kopieën van 
treinstellen, bruggen en seinpalen, alles 
in miniatuur! 

De beeldfilatelist kan op het gebied 
van de spoorwegen op de postzegel een 
uitgebreid en dankbaar terrein ontdek
ken, daarbij op bijzonder duidelijke 
wijze ter zijde gestaan door de „Cata
logue mondial complet illustre. Timbres 
ferroviaires", uitgifte „La vie du rail", 
11 rue de Milan, Paris IXe en een com
pletering hiervan, uitgegeven door de 
Nederlandse Vereniging van Spoorweg
filatelisten, Utrecht (Sectie spoorwegen). 

F. A. D'HERSIGNY 

^ 1 ^ PHILYMPIA 
LJSift LONDEN 1970 

LONDEN — Hoewel de Federation 
Internationale de Philatelie haar patro
naat aan de internationale postzegel
tentoonstelling, die dit jaar van 18 tot 

— P. Th. van der Heijden, voorzitter 
van de Nederlandse Bond van Fila
telisten-Verenigingen, 

— S. Rietveld, voorzitter van de Ne-
derlandsche Vereeniging van Post
zegelhandelaren, 

— L. H. Tholen, voorzitter van de Raad 
van Beheer van het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie, 

— A. Hofman, erelid en oudste lid-
oprichter van de afdeling Zwolle 
van de Internationale Vereniging 
„Philatelica". 

EXCURSIES 
Vrijdagmiddag 15 mei 1970 
Bustocht door Salland met theepauze 

op de Holterberg en bezoek aan de Han-
nema-collectie in kasteel 't Nijenhuis 
te Heino. De tocht gaat langs Dalfsen 
(kasteel Rechteren), Ommen, De Leme-
lerberg, Hellendoorn naar Nijverdal. 
Hier nemen we de toeristisch zeer mooie 
weg over de Holterberg^Boven. Op 
deze berg kunnen we theedrinken in „'t 
Losse hoes" of in „De Wielen". De tocht 
gaat verder via Nijenhuis, alwaar we 
de beroemde Hannema-collectie kunnen 
bezichtigen. 

Zaterdagmiddag 16 mei 1970 
We rijden via Hasselt, Zwartsluis 

naar de Blauwe Hand. Hier nemen we 

en met 26 september in Londen zal 
worden gehouden, heeft ingetrokken, 
zal in aansluiting op de Philympia het 
jaarlijkse FlP-congres toch in Londen 
bijeenkomen: van zondag 27 tot en met 
woensdag 30 september. Gastheer van 
het FlP-congres is het Britse FlP-lid, 
het Philatelie Congress of Britain. Deze 
vereniging zal tijdens de tentoonstelling 
een ontvangst geven in het parlements
gebouw (House of Commons), waar de 
genodigden toegang zullen krijgen tot 
het befaamde terras met zijn magni
fieke uitzicht over de Theems. 

Recepties zullen verder worden aan
geboden door de Royal Philatelie So
ciety, de posterijen en de Crown Agents. 

Bezoekers uit ons land dienen er 
rekening mee te houden dat de tentoon
stelling op zondag 20 september geslo
ten zal zijn. 

Het filatelistisch comité heeft van 
bijna 1500 verzamelaars uit veertig 
landen aanmeldingen ontvangen voor 
meer dan 7500 kaders. Er zijn er 3400 
beschikbaar, zodat men moet rekenen 
met een strenge selectie. 

Uitstapjes in de omgeving van de 
Britse hoofdstad en verder weg tot 
Stratford-on-Avon laat het organisatie-
ccmité verzorgen door het Amerikaanse 
reisbureau American Express. 

De commissaris-generaal 
J. L. VAN DIETEN 
Tournooiveld 2 
's-Gravenhage 

de toeristische weg tussen de meren 
naar VoUenhove, voormalige vissers-
plaats aan het IJsselmeer. Verder naar 
Kalenberg, waar we rondgeleid zullen 
worden in het natuurreservaat „De 
Weerribben". Op het programma staat 
een lezing met dia's in het ontvangst
centrum. Duur een half uur. Daar
na volgt een watertocht van ongeveer 
anderhalf uur, afhankelijk van de 
weersgesteldheid. Het geheel onder lei
ding van deskundige gidsen. Terugtocht 
via Giethoorn naar Zwolle. 

STUDIEGROEPEN 
Verscheidene verzoeken hebben ons 

bereikt om voor diverse studiegroepen 
zaalruimte te reserveren tijdens de 
Bondsdagen. Hierover komen in het vol
gende Maandblad nadere inlichtingen. 

VERVOER 
De Gemeentelijke Sporthal, alwaar 

de Tentoonstelling gehouden zal wor
den, is gemakkelijk met de stadsbus
dienst vanaf het station te bereiken. 

Mochten er bezoekers zijn die moei
lijk ter been zijn, dan kan, in overleg, 
voor een invalidewagen plus vervoer 
van het station naar de tentoonstelling 
gezorgd worden. 

NATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING ZWOLLE 1970 
Georganiseerd met financiële steun van de Stichting Filatelie en van de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen 

ikJaMJoTĵ  1 4 - 1 8 MEI 

Secretariaat: G. Bazuin, Oosterlaan 3, Zwolle. Telefoon: na 18.00 uur (05200) 199 64 
Penningmeester: Dr. H. J. van Wiechen, Nieuwstraat 55, Zwolle 
Fostgirorekening Nutsspaarbank Zwolle: 80 44 60 
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NEDERLAND 
Rubriekredacteur: C.H.W. Heusdens, postbus 619, Rotterdam 

DE B.W. POSTZEGEL 
Bijzondere postzegel ter gelegenheid van de invoering van 
Boek 1 van het nieuw Burgerlijk Wetboek. 

(Dienstorder H.1 van 1 januari 1970) 

pm^^mrmrw999W9^ 
M M I U B U R l , r R L I J K W I T B O t k 

i>Rl)l MR t M M l U r f t S I 8 8 0 l ' I U 

NEDERLAND 25C 

1. Algemeen. 
Ter gelegenheid van de invoering van Boek 1 van het nieuw 
Burgerlijk Wetboek zal op 13 januari 1970 een bijzondere 
postzegel in de waarde van 25 cent (zonder toeslag) worden 
uitgegeven. 

2. Ontwerp, voorstelling. 
De zegel, vervaardigd naar een ontwerp van de kunstenaar 
J. Schrofer te Amsterdam, draagt de beeldenaar van profes
sor mr. E. M. Meijers, met daarnaast de letters BW. 

3. Verkooptijdvak. 
De zegel zal van 13 januari 1970 tot en met 14 februari 1970 
op alle postinrichtingen verkrijgbaar zijn. 
Aan het publiek moet gedurende genoemd tijdvak bij aan
koop van postzegels van 25 cent de bedoelde zegel worden 
verstrekt, tenzij speciaal om zegels van de normale uitgifte 
wordt gevraagd. 
Met de verkoop mag niet vóór 13 januari a.s. worden begon
nen. 
Eventueel op 14 februari 1970 nog voorradige exemplaren 
behoren te worden uitverkocht. 

4. Overige bijzonderheden. 
Kleuren: drie kleuren blauw 
Bijzondere tekst: Nieuw Burgerlijk Wetboek 

Prof. Mr. E. M. Meijers 1880-1954 
Zegelformaat: 25 x 36 mm 
Beeldformaat: 25 x 36 mm 
Druktechniek: rasterdiepdruk 
Papiersoort: zonder watermerk, fosforescerend 
Drukker: Joh. Enschedé en Zonen Grafische 

Inrichting N.V., te Haarlem 
Geldigheidsduur: onbepaald 

Uit de overige artikelen van deze Dienstorder, welke hoofd
zakelijk interne PTT-zaken regelen, blijkt nog het volgende: 
De eerste voorraad van deze zegels is in twee gedeelten aan 
de hoofdkantoren toegezonden. 
De zegels zullen verkrijgbaar zijn op alle postinrichtingen, 
de poststations, postagentschappen alsmede bij de bestellers, 
belast met de behandeling van postzaken aan huis tijdens de 
bestelling. 

Persbericht van 29 december 1969 voegt hieraan nog toe: 
Tanding: kamtanding 14 : 12''4 
Gomming: synthe'tische gom 
Vellen van: 10 x 10 is 100 zegels 

De bijzondere zegel maakt een zeer verzorgde indruk, de 
drie kleuren blauw, die het beeld beheersen geven het geheel 
een zeer goede verdeling der verschillende beelden en letters. 

In afwijking met Dienstorder en Persbericht is er naar onze 
mening naast de drie kleuren blauw ook groen gebruikt voor de 
bijzondere teksten „Nieuw Burgerlijk Wetboek" en „Prof. Mr. 
E. M. Meijers 1880-1954". Ook de telcijfers zijn in groene kleur 
gedrukt. 

De technische bijzonderheden der veldelen zijn als volgt: 
tanding: boven- en onderzijden een gat doorlopend, 

linker- en rechterzijden doorlopend. 

etsingnummers: 
telcijfers: 

ponstekens: 
markeerboogjes: 
overige 
büzonderheden: 

afwijkingen: 

geen. 
links 1 tot en met 10, 
rechts 10 tot en met 1. 
geen. 
geen. 

boven zegel 10 en onder zegel 100 kleur-
cirkel en kleurkruis inéén, 
het kan voorkomen dat de boventanding 
door het iets te diep doorlopen van de 
donkerblauwe druk van de daarboven 
gedrukte zegel donkerblauwe puntjes 
vertoont. Deze zijn niet als afwijking te 
beschouwen. Andere afwijkingen zijn tot 
heden niet gemeld. 

DE STATUUTZEGEL 1969 
Is het begin van 1970 goed met de B.W.-zegel, voor het eind 

van 1969 kunnen wij weinig bewondering opbrengen. De 
beeltenis van het hoofd van ons koninkrijk lijkt op die van 
een vermoeide oude vrouw, v/i] herkenden onze koningin 
natuurlijk van het beeld, maar vergeleken met de beeltenis 
van Hartz op de „Juliana Regina-zegels" is dit naar onze 
mening een vertekend beeld. 

De zegel zou een beeld geven van een door de zon besche
nen weg die wij hebben afgelegd. Het is niet duidelijk of 
Hare Majesteit van het oosten naar het westen gaat op een 
weg die door het morgenrood wordt beschenen of van het 
westen naar het oosten en het avondrood de rug heeft toe
gekeerd. 

Als symbool ontgaat ons de diepere achtergrond van het 
ontwerp. Wij kunnen niet doorgronden wat de ontwerper 
bedoeld heeft met de groene zijkanten van de weg — zijn dit 
weilanden? — noch met de volkomen ledige weg achter onze 
koningin. 

Het is ons bekend dat de esthetisch adviseur van ons 
Staatsbedrijf aan vele kunstenaars opdrachten geeft voor 
nieuwe postzegelemissies en daarbij niet terugschrikt voor 
moderne ontwerpen van jonge ontwerpers. Met jongeren 
bedoelen wij ontwerpers die voor het eerst postzegels ont
werpen en in jaren wellicht niet als „jongeren" meer zijn te 
beschouwen. Wij kunnen voor dit streven slechts bewonde
ring opbrengen, daar de Nederlandsie postzegels in vele 
landen bewonderd worden om hun verscheidenheid en 
originele ontwerpen. 

Maar wanneer in een ontwerp de verbondenheid met onze 
koningin tot uitdrukking wordt gebracht, zagen wij toch 
liever dat de ontwerpen in handen gelegd werden van een 
kunstenaar die bewezen heeft de band, die het Koninkrijk 
in Nederland en de Overzeese Rijksdelen bindt, op waardiger 
wijze tot uitdrukking op een postzegel kan brengen dan thans 
het geval is geweest. 

Wij zijn tenslotte postzegelverzamelaars en geen kunste
naars, maar wel een grote groep gebruikers van bijzondere 
emissies. En als zodanig gebruiken wij onze postzegels als 
afgezanten in de correspondentie met binnen- en buiten
landse vrienden. En dan willen wij goed voor de dag komen. 

ONTSTAAN EN INVOERING VAN DE EERSTE NEDER
LANDSE POSTZEGELS 1850-1852 door G. C. J. J. Ottenheym. 
Uitgegeven onder auspiciën van het Staatsbedr^f der PTT 
(als nummer V in de reeks Bijdragen tot de geschiedschrq-
ving) door de Staatsuitgeverij. Afmeting 24 x 17 cm, 115 blad
zijden, waarvan 61 tekst en afbeeldingen; de overige bijlagen. 
Prijs ingenaaid ƒ 10,—; gebonden ƒ 12,50. Verkrggbaar by de 
erkende boek- en posfzegelhandelaren. 

In de verantwoording (inleiding) spreekt de auteur zich 
uit over de weinig wetenschappelijke aanpak bij de publika-
ties op filatelistisch gebied en speciaal in het verleden. Ge
lukkig weet hij ook dat dit grotendeels is veroorzaakt door 
de ontoegankelijkheid van de bronnen, die nu wel open
staan. 

Een voorbeeld hoe het veertig jaar geleden was mag hier 
volgen. Toen Vellinga, na jaren van voorbereiding in 1931 
zijn standaardwerk over de Poststempels van Nederland 
liet verschijnen, was hij hiermede de eerste die ons op uit
gebreide schaal confronteerde met de administratieve be
palingen die aan verschillende handelingen tot grondslag 
dienden. De vader van Vellinga, die directeur van Leeuwar
den en van 1899 tot 1910 inspecteur te Arnhem was geweest, 
wilde met zijn zoon over alles praten, behalve over de 
„dienst". 
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In de verhandeling zelf geeft de auteur uitgebreide infor
maties over het tot stand komen van de eerste Nederlandse 
postzegels met alle moeilijkheden die aan de uiteindelijke 
verschijning vooraf gingen. Hierin worden vroeger gedane 
uitspraken bevestigd, weerlegd en aangevuld, waarbij bron
nen worden genoemd. De belangrijkste stukken werden als 
bijlage opgenomen. 

Nu wetenschappelijke publikaties — langzaam maar zeker 
— van de grond komen is het de verdienste van deze auteur 
— die van zichzelf zegt „anti-filatelist" te zijn — toch een 
belangrijke bijdrage te hebben geleverd om hiermede de 
bestaande en in voorbereiding zijnde publikaties over deze 
emissie te completeren. 

Een ieder die zich voor de filatelie interesseert zal dit 
vlot geschreven werk in zijn bezit moeten zien te krijgen. 

FRANS BLOM 

OVERZEESE RIJKSDELEN 
Rubriekredacteur: P. J. A. Varekamp, Anton Mauvelaan 4, Bussum 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
TRANS WORLD RADIO OP BONAIRE 

Ter herdenking van het feit dat vijf jaar geleden een 
zendstation van Trans World Radio op Bonaire werd ge
vestigd zal de postadministratie van de Nederlandse Antillen 
van 5 februari 1970 tot en met 4 februari 1972 twee bij
zondere postzegels zonder toeslag uitgeven, naar ontwerp 
van de heer Charles S. Corsen uit Willemstad, Curacao. 

Waarden en voorstellingen: 
10 cent — studio en kantoorgebouwen TWR op Bonaire, 
15 cent — kruis en radiogolven als symbool voor TWR. 
Kleuren: geel, rood, blauw, zwart. 
Bijzondere tekst op beide zegels: „1965 TRANS WORLD 

RADIO BONAIRE 1970". De prijs per serie is 0,25 Antil
liaanse of 0,50 Nederlandse munt. 

Technische gegevens: 
Beeldformaat 37,5 x 30,4 mm 
Zegelformaat 41,3 x 33,4 mm 
Tanding 13% : 12V2 
Papier zonder watermerk 
Gomming synthetische gom 
Velindeling 5 x 10 = 50 zegels 
Druktechniek rasterdiepdruk 
Drukkerij Joh. Enschedé en Zonen Grafische Inrichting 

N.V., Haarlem. 

De geldigheidstermijn voor de frankering is onbepaald. 
Bijgaande foto werd genomen van het goedgekeurde ont

werp. 
Trans World Radio werd in 1952 opgericht door dr. Paul 

E. Freed, als een instelling voor het interkerkelijk geloof, 
zonder commerciële inslag. Zijn oorspronkelijke plan is via 
de stem van Tanger (voorloper van de TWR), evangelische 
boodschappen en religieuze programma's uit te zenden naar 
Europa en het Nabije Oosten. Omstreeks 1959 werden uit
zendingen verzorgd in meer dan twintig talen uit Noord-
Afrika. Deze arbeid werd tegen het einde van 1959 tijdelijk 
onderbroken doordat het station van Tanger vanwege de 
Marokkaanse regering werd genaast. 

Sinds 16 oktober 1960 zendt TWA uit van Monte Carlo, 

hoofdstad van Monaco, in eenendertig talen. Studio's en bij
kantoren zijn gevestigd in Frankrijk, Groot-Brittannië, Liba
non, Nederland, Spanje en West-Duitsland. De zendinstalla
ties op het eiland Bonaire omvatten drie grote zenders. De 
normale middengolfzender van 500.000 watt en twee korte
golf zenders van respectievelijk 260.000 en 50.000 watt geven 
TWR een gezamenlijke zendsterkte van driekwart miljoen 
watt. Het gebruik van deze zenders stelt TWR in staat dage
lijks dertig uren zendtijd te verzorgen. 

Dertig stalen torens vormen het antennepark. Speciaal 
ontworpen hoogfrequentie-antennes stellen TWR in staat 
uitzendingen te richten op geheel het westelijk halfrond, 
Europa, het Midden-Oosten, Afrika, India, Australië en de 
Sovjet-Unie. 

Het TWR-personeel bestaat uit drieënnegentig zendeling
specialisten, onder wie ingenieurs, technici, programmateurs, 
bijbelleraars en ander personeel. 

UITGIFTEPROGRAMMA 1970 *) 
Het uitgifteprogramma van de Antillen vermeldt voor juni 

een serie Sociale en culturele instellingen van vier waarden 
met toeslag. Prijs ƒ 2,—. In september zal de uitgestelde 
Kerkenserie verschijnen, die ƒ 1,10 zal kosten en in november 
komen de Kinderpostzegels, vier stuks met toeslag. Prijs per 
serie ƒ 1,80. 

SURINAME 
Het voorlopig uitgifteprogramma van de postzegels van 

Suriname in 1970 omvat de volgende series: 
— Paasweldadigheidszegels, vijf waarden. Prijs ƒ 3,—. 

Uitgiftedatum 25 maart, verkrijgbaar tot 31 mei. 
— Twintig jaar middelbaar onderwijs in Suriname, twee 

waarden. Prijs ƒ 0,70. 
Uitgiftedatum 3 april, verkrijgbaar tot 2 april 1971. 

— Ingebruikneming nieuwe gebouw Wereldpostvereniging 
in Bern, twee waarden. Prijs ƒ 0,70. 
Uitgiftedatum 20 mei, verkrijgbaar tot 19 mei 1971. 

— Vijfentwintig jaar Verenigde Naties, twee waarden. 
Prijs f 0,70. 
Uitgiftedatum 26 juni, verkrijgbaar tot 25 juni 1971. 

— Veertig jaar binnenlandse luchtpost, drie waarden. 
Prijs f 1,10. 
Uitgiftedatum 15 juli, verkrijgbaar tot 14 juli 1971. 

— Vijftig jaar Surinaamse voetbalbond (SVB), vier waarden. 
Prijs f 1,08. 
Uitgiftedatum 1 oktober, verkrijgbaar tot 30 september 
1971. 

— Kinderpostzegels, vijf waarden en een strookje. Prijs per 
serie ƒ 3,-— en per strookje ƒ 1,20. 
Uitgiftedatum 25 november, verkrijgbaar tot 31 januari 
1971. 

*) De prijzen zijn aangegeven in Nederlands geld, het dubbele van de 
nominale waarde overzee, zonder de BTW, die PTT moet berekenen. 

POSTWAARDESTUKKEN 
Rubriekredacteur: J. H. Broekman, Hoflaan 25, Bergen N -H 1760 

Internationale antwoordcoupons 

In dit Maandblad, jaargang 1966, werd door de heer Van 
der Flier het nieuwe type van de internationale antwoord
coupon beschreven en met een afbeelding ook van enkele 
oudere types verlucht. Dat was op bladzijde 121. Enige tijd 
later, bladzijde 235 kon het nieuwe type ook voor Neder
land worden gemeld en in de jaargang 1967 bladzijde 449 
werd er op gewezen dat door het uniformeren van het brief-
port tussen de zes landen van de Europese Economische 
Gemeenschap en de gewoonte naar verre landen ofwel 
aerogrammen te gebruiken, doch ook lucbtpostbrieven, het 
uniforme tarief voor de antwoordcoupon niet geheel doel
matig meer zou kunnen zijn. 

Het doel was vooruitbetaald antwoordporto voor een ge
wone brief van enkelvoudig gewicht. Als die met de zee-
post gaat, dan kan men enkele maanden ouder zijn 
geworden vóór er antwoord komt. Voorzover mij bekend 
is deze zaak niet op een congres van de Wereldpostunie 
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(Union Postale Universelle) onder het oog gezien. 
Vreemd genoeg zijn in verscheidene landen verzamelin

gen van aerogrammen en iritemationale antwoordcoupons 
populairder dan in Nederland. Op het gebied van de post-
waardestukken heeft Nederland nimmer vooraan gelopen, 
reden waarom er zoveel materiaal naar het buitenland ver
huisd is. 

Nu is er iets nieuws te melden. 
Toen Duitsland en Nederland in 1966 het nieuwe type 

antwoordcoupon in gebruik namen had dit een watermerk 
UPU in open letters (afbeelding II). Het blijkt dat Duits-

UFU 
//. Voorlaatste watermerk 

land al in 1967 hetzelfde type met een nieuw watermerk 
ging gebruiken, terwijl bij het opraken van de voorraad ook 
andere landen antwoordcoupons met een nieuw watermerk 
kregen afgeleverd. Van Nederland zag ik er zo juist een, 
doch in België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, 
Israël, Malgache en Zwitserland zijn ze successievelijk al 
eerder in gebruik genomen. 

Dit nieuwe watermerk (afbeelding III) bevat verschil
lende regels, waarop de kleinere letters UPU vele malen 

U UPÜ UPU u 
UPU UPU UPU 
U UPU UPU u 
UPU UPU UPU 

K 

III. Nieuwste watermerk 

herhaald worden en wel zo dat regel 1 en 3 en ook 2 en 4 
onder elkaar zo geplaatst zijn dat de „U"'s steeds onder 
elkaar komen en de „P"'s van regel 2 en 4 en van 1 en 3 
ook. 

Van het daarvóór gebruikte watermerk geven wij ook een 
afbeelding (I), zoals dat op het oudste type voorkomt. 
Links boven en rechts onder is dan nog „25c", „40c" of 
„50c" te zien, al naarmate de antwoordcoupons in druk 
aangepast werden aan het hoger geworden briefport. 

Van het nieuwste type van Nederland, 50 cent, dat nu 
met twee watermerken bestaat, zijn ook twee zettingen 
van „Nederland" bekend, namelijk 31 mm en 33 mm. 
Deze zettingen komen op papier met beide watermerken 
voor. Naar mijn mening is deze toevoeging van „wit". 

meer spatie, een kleine afwijking in de gedrukte vellen 
vóór het snijden. Veel belang hecht ik aan deze variëteit 
niet, al is ze waard vermeld te worden. De vraag blijft: 
hoe zag de drukvorm er uit? 

Er bestaan in de Franse Gemeenschap (Communauté) 
en het Britse Gemenebest (Commonwealth) ook antwoord
coupons met geldigheid binnen die kringen. 

De „Commonwealth Reply Coupon", melt drükmerk Har
rison and Sons Ltd. 7 Cavendish Square. London., be
staat nu ook met en zonder watermerk. Wij zagen een 
Engels exemplaar met stempel Brighton 11 Sussex 27 OC 69 

IV. Watermerk op couporis van het Britse Gemenebest 

zonder watermerk, en van Australië een 5 cents met balk 
over 4 cents, en een 5 cents van respectievelijk februari 
en maart 1969 met watermerk. Een afbeelding van dit 
watermerk gaat hierbij (IV). 

/. Oudste watermerk, eerst met 25 c, daarna met 40 c en tenslotte 
met 50 c 

Voor verzamelaars van deze stukken is er plotseling een 
heleboel nieuws en speurwerk aan de winkel. Op welke 
datum eindigt het UPU-watermerk en op welke datum be
gint de verstrekking van het meervoudige UPU (in kleinere 
letters)-watermerk? Hoe staat het bij de overige gebie
den in de Commonwealth? 

Degenen die literatuur van oudere datum wensen zij ver
wezen naar een artikel van J. Th. M. Smelt in „De Phila
telist" (bladzijde 160/161 van jaargang 8, 1933 en een arti
kel van J. H. Broekman in dit Maandblad van mei 1943. 

Als voornaamste uit die artikelen is te onthouden dat 
niet ieder land en lid van de UPU elk type, zoals wij verza
melaars die onderscheiden, heeft besteld. Theoretisch kan 
er meer bestaan dan er praktisch in verzamelingen aan
wezig is. 

Een tweede is dat hoofdtype I, (Nederland, 1907, 14 
cent) aan de voorzijde de zwevende vrouwegestalte tussen 
twee wereldbollen laat zien, naar een tekening van Eugene 
Grasset, gravure van Florian. 

Hoofdtype II: de lengte- en breedtegraden op de wereld
bollen zijn niet aangebracht en de afscheiding tussen land 
en water is niet anders aangeduid dan met gearceerde zee 
en blanco gelaten land (vroeger getekend). 

Het ligt in mijn bedoeling wanneer op deze meldingen 
wellicht reacties en/of aanvullingen komen het artikel 
van 1943 met de laatste gegevens te herschrijven en in ko
mende voorjaar te publiceren. 

STEMPELS 
Rubnekredacteur Drs A M A van der Wilirgen, 

Laan van Poot 194, 's-Gravenhage 2023 

GELEGENHEIDSSTEMPELS 
Van het eerstedagstempel geplaatst op de 13 januari 1970 

verschenen zegels voor het nieuwe Burgerlijk Wetboek, 
alleen gebruikt op de semi-officiële enveloppen, welke uit-
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sluitend waren voorzien van genoemde zegels en die op de 
vermelde datum ergens in Nederland waren gepost, kunnen 
wij hierbij nog een afbeelding opnemen. BELGIË 
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MACHINESTEMPELS 
De postkantoren Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam, Arn

hem, Assen, Breda, Dordrecht, Eindhoven, 'sGravenhage, 
Groningen, Haarlem, Hengelo (Ov.), 'sHertogenbosch, Leeuw
arden, Leiden, Maastricht, Middelburg, Nijmegen, Rotterdam, 
Uitrecht, Venlo en Zwolle hebben van 5 tot en met 30 januari 
1970 in één of meer stempelmachines een bijzondere stempel
vlag „50 JAAR RADEN VAN ARBEID" gebruikt. 

Het gebruik van deze stempelvlag is beperkt tot de plaat
sen, waar een kantoor van de Raad van Arbeid is gevestigd. 
De gestileerde afbeelding stelt de „boom des levens" voor. 

BOJAAR 

RADEN VAN ARBEID L 

RECLAMESTEMPELS 
Wij danken de heer B. J. Koedijk te Aalsmeer voor zijn 

bericht, dat het sinds 1948 gebruikte reclamehandstempel met 
Inschrift CENTRE OF FLOWERS BLOEMENCENTRUM per 
31 december 1969 buiten gebruik is gesteld. 

De gewone poststukken worden nu weer voorzien van een 
oud model handstempel Aalsmeer 2 met lange doorlopende 
datumbalk. Dit type dateert van omstreeks 1910, maar is 
sindsdien wel voorzien van een reeks nieuwe cijferraderen 
met 24uursaanduiding. 

TYPENRADERSTEMPELS 
Naar aanleiding van ons bericht in het novembernummer 

dat alle dagtekeningstempels met kor'te datumbalk en los 
jaartal (model1915) vóór 31 december 1969 zouden worden 
vervangen door het nieuwste model stempels, verraste de 
heer H. A. J. van Schie te Zoeterwoude ons op 2 januari 1970 
met een expressebrief, gestempeld LeidenStation in dit oude 
model, maar nu zonder jaartal (1970). 

Aangezien alle stempels met Inschrift „station" al eerder 
buiten gebruik moesten worden gesteld, is dit stempel 
inmiddels ook vervangen door een normaal dagtekening
stempel Leiden. 

1.12.1969 Opgeheven: postagentschap Capelle aan den IJssel
Doormanstraat 

22.12.1969 Gevestigd: postagentschap EindhovenGenderdal 
1. 1.1970 Opgeheven: poststation Kuitaart 

postagentschap GoudaPrins Hendrik
straat 

Gevestigd: postagentschap GoudaWachtelstraat 
2. 1.1970 Gevestigd: Intern postagentschap GeleenCentraal 

Laboratorium D.S.M. 
5. 1.1970 Gevestigd: postagentschap EindhovenVliegbasis 

Welschap 

LAATSTE NIEUWIGHEDEN 1969 
De Kerstmiszegel kreeg reeds de gelegenheid besproken te 

worden in het decembernummer 1969. Op dezelfde dertiende 
december werd te Brugge en te Brussel de voorverkoop ge
houden van de zegel 50 jaar N.M.K.N. Hierbij afgebeeld een 
feestelijk eerstedagstempel van de Koninklijke Post Zegel 
Vereniging Land van Waas te Sint Niklaas op de kerstzegel. 

VIJFTIG JAAR NATIONALE MAATSCHAPPIJ 
VOOR KREDIET AAN DE NIJVERHEID (N.M.K.N.) 

Als onderwerp werd een evocatie van de activiteiten van 
de N.M.K.N. gekozen. Dit onderwerp werd getekend door 
Van Noten. Weder werd het gecombineerd drukprocédé 
diepdrukheliogravure gekozen voor de aanmaak dezer 
zegels, waarvoor Verheyden de gravure verzorgde. De fran
keerwaarde voor deze zegel was het nieuwe binnenlands port 
van 3,50 frank voor een gewone brief van 20 gram. Oplage 
10.500.000 exemplaren, verdeeld in vellen van dertig een
heden. 

Een hoge toon zingen van fierheid voor deze zegel zou wel 
erg misplaatst zijn. 

De N.M.K.N. is een kredietinstelling van openbaar nut, 
opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap, 
die hoofdzakelijk kredieten toestaat voor de financiering van 
investeringen van beroepsgebouwen en outillage, alsook voor 
de duurzame uitbreiding van het bedrijfskapitaal. De kredie
ten kunnen vergezeld gaan van bij bijzondere wetten voor
ziene voordelen. 

Traditiegetrouw voor het sluiten van het uitgifteprogramma 
werd weder een beroep gedaan op de 

SOLIDARITEITSREEKS 
Een reeks van vier liefdadigheidsvignetten met een totale 

postale waarde van 21 frank + 9 frank toeslag. Dit jaar viel 
de keuze op oude kunstramen waaruit fragmenten genomen 
werden die eigentijdse muziekinstrumenten in zich verwerkt 
hebben. 
1,50 frank + 50 centiemen  een trompetspeiende engel 

Bergen. 
 een lier bespelende engel 

's Herenhelderen. 
 vioolspelende engel  Luik. 
 koning met een op een doedel

zak gelijkend instrument onder 
de arm  Brussel. 

De reeks werd samengesteld door de Etablissementen J. 
Malvaux die tevens de heliocilinders aanmaakten voor de 
polychrome druk in de zegeldrukkerij te Mechelen. 

Een reeks die weinig bezieling uitstraalt, maar erg com
mercieel aandoet met het reuzegroot formaat van de hoogste 
waarde. 

3,50 frank + 1,50 frank 

7,— frank + 3,— frank 
9,— frank + 4,— frank 

OVERZICHT 1969 
Juist geteld kregen wij in het jaar 1969: 
23 nieuwe gelegenheidspoStzegels 
13 liefdadigheidsvignetten 74 frank + 33 frank 
2 liefdadigheidsblokjes 30 frank + 15 frank 

73,— frank 
107,— frank 
45,— frank 

225,— frank 
Dit komt er nagenoeg op neer dat in waarde '/̂ i aan normale 
postzegels uitgegeven werd. De overige ^ aan theoretisch 
wel, maar praktisch niet van postaal belang zijnde vignetten. 
In deze Vs zijn 48 frank blinde itoeslag begrepen. 

Ik; schrijf blinde toeslag, omdat op ons filatelisten wel 
beroep gedaan wordt om aan liefdadigheid te doen, maar dat 
men ons tevens angstvallig in de onwetendheid laat hoe al 
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die toeslaggelden filantropisch benut worden. Wij filatelisten 
vermoeden, en met recht, dat daar wel een vuil reukje achter 
schuilt. 

POSTNUMMERS & AFSTEMPELINGEN 
Met het invcege treden, sinds 15 december 1969, van höt 

postnummer, toegekend aan de postkantoren der Belgische 
gemeenten, verwachten de marcophilisten wijzigingen in de 
datumstempels. 

De eerste zulke wijziging kwam mij onder het oog op een 
briefomslag, waarop de zegel te Rekkem (WestVlaanderen) 
vernietigd werd op 19.12.69. Ofschoon deze gemeente volgens 
het Officieel Postboek van België — tweede boekdeel — 
slechts de beschikking heeft over één postkantoor, biedt deze 
nieuwe datumstempel een eigenaardige aanwijzing. 

De laatst door mij geziene stempel van Rekkem was van 

: M I ».s^ 
het type D i l — zegge met zeven sierpuntjes onderaan, en 
links en rechts een dienstletter (volgens het nomogram in het 
werkje — Belgische afstempelingen ingevoerd omstreeks 
1911 —)*. De nieuwe stempel draagt onderaan het postnum
mer 8530 — links en rechts van het postnummer het cijfer 1 
wat het kantoornummer zou zijn. Volgens aangehaald nomo
gram zou deze stempel van het type D 33 zijn. Dit typenummer 
kan dan van voorlopige aard zijn. Waarom? De nieuwe stem
pel heeft een verdere nieuwigheid: de plaats van de loket — 
of dienst — letter. Deze letter die bij het vroegere type D 11 
— links en rechts in de stempel een plaats toegewezen kreeg, 
komt nu bovenaan onder de plaatsnaam te staan. 

Wij kunnen wel gissen hoe de stempels van de nagenoeg 
300O postkantoren zullen aangepast worden, maar zeikerheid 
hebben wij vooralsnog niet. 
* Zie recensie in decembernumnver 1967, pagina 797. 

ONAFHANKELIJKE STADSPOST 
In het vorige nummer hadden wij het reeds over de stads

post of beter lokaalpost in de provincie Antwerpen. Intussen 
hebben wij meer gegevens betreffende deze onafhankelijke 
lokaalpostdienst. 

Wij zijn in het bezit van een brief door deze onderneming 
bezorgd. De brief draagit een zegel in de waarde van 75 cen
tiemen. Als afbeelding heeft men het standbeeld ,,Brabo" 
gekozen dat op de grote markt te Antwerpen staat, met 
linksboven het wapen der stad Antwerpen. Onderaan staat 
Antwerpen vermeld; de firmanaam „DISTRIFLASH" snijdt 
als hét ware de zegel in twee zoals in de afbeelding duidelijk 
te zien is. De zegel is gedrukt rood of wit. De zegel op de 
brief werd vernietigd met een groen stempel. Het nummer 
21 is waarschijnlijk de identiteit van de briefontvanger. De 
stempel vermeldt verder buiten de firmanaam het telefoon
nummer. 

Ook werd aan de filatelisten gedacht zoals blijkt uit een 
advertentie hiernaast overgenomen. 

DISTRWH 
ANTWERPEN 

de eerste Private Olstrlbutledlensf 
OP ADRES In Vlaanderen vraagt 
idealistische fakteurs (man of 
vrouw) Ah alle steden en gemeenten 
der provincie Antwerpen. 
Kom of schrijf : DISTRIFLASH. Boe
rsnieger 312520 Edegenv —i Lamorl> 
nlèrestraat 2000 Antwerpen. 
Filatelisten, we beschikken nog over 
een beperkte veorraad herlnnerlngs
kaarten voorzien vaiï de eerste 
DiSTRi zegel ■ zendt 2x20 fr. naar 
bovenstasnd adres en de kaart zal 
U bIJ ontvangst worden toegezonden. 

Dat de verdeling nog mank loopt is een zeker feit. Rond 
Kerstmis werd langs deze dienst een brief aan mij verzonden, 
en heden, 15 januari, is hij nog niet terecht. Waarschijnlijk 
is dit te wijten aan gebrek aan personeel, zoals uit een andere 
aankondiging blijkt. 

EEN POSTAGENDA VOOR 1970 
Zoals voor 1969 heeft het Bestuur der Posterijen, in samen

werking met de V.Z.W. „Pro Post", ook voor 1970 een agenda 
uitgegeven om de talrijke gebruikers die zulks wensen een 
even nuttig als praktisch memento te verschaffen. Deze is 
van filatelistische waarde door de inlassing van artistieke 
reprodukties van postzegels, waaronder een reproduktie in 
zwart van de speciale postzegel uitgegeven bij gelegenheid 
van de eerste maanlanding. Deze laaitste reproduktie, gedrukt 
op de persen van het Zegelwerkhuis te Mechelen, draagt een 
afdruk van de droge stempel van het bestuur der posterijen. 

De agenda wordt verkocht in alle postkantoren, tegen de 
prijs van 80 frank. 

SUIDAFRIKA 
Rubrieksredakteur: F. G. E. Nilant, Universiteit van Pre
toria, Pretoria. SuidAfrika. 

VAN VANDAAG EN GISTER 
In toenemende mate word vanuit Nederland navraag ge

doen in verband met luminesserende posseels en amptelike 
pospapier. 

Dit lê in die bedoeling om die hele lopende stel seëls in 
die toekoms in luminesserende vorm uit te gee. 'n Uitsonde
ring hierop is die twee hoogste waardes, die 50 c en R 1 seëls, 
wat hoofsaaklik vir pakkies gebruik word waardeur lumines
sering sy doel sou verbystrewe. 

Op die oomblik is vier waardes luminesserend beskikbaar: 
die 1 c, in vier silinders (A  D), die 3 c, 5 c en 7V2 c, elkeen 
in twee silinders (A  B). 

Tydelik is die ZAR 100 2V2 c waarde verkrygbaar, ook in 
vier silinders. Die 12V2 c van die ZAR 100 herinneringseëls 
het nog in die ou vorm verskyn. 

Van die pospapier is die lugbriefkaarte (lugvorms) van 
2'/2 c (vir die binneland) en 5 c (buiteland) luminesserend 
uitgegee. 

Die drie soorte gelukwensvorms van 6 c elkeen, versier 
met blomme of twee verskillende stadsgesigte (nl. Kaapstad 
en Pretoria) is nog net in die ou voorkoms beskikbaar. 

Tenslotte is daar die poskaarte, wat afsonderlik (5) 2 c, of 
in pakkies van twintig gekoop kan word. Elkeen het 'n 
afsonderlike prentjie langs die ruimte vir die adres. 

Sowel by die seëls, briefkaarte as poskaarte is die lumines
sering in die vorm van 'n reghoek om die seëlbeeld aange
bring. Dit is deurgaans duidelik sigbaar, behalwe by die 5 c 
en 7V2 c seëls, waar mens noukeuriger moet kyk. 

Of die tandingmasjien se penne op die duur teen die skei
kundige inwerking bestand sal wees, sal die toekoms moet 
leer. 

OSSEWA EN PERD 
Die ZAR 100herinneringseëls laat ons ons afvra hoe dit 'n 

eeu gelede nou eintlik met die pos te werk gegaan het. Ge
durende die regering van die OosindienseKompanjie het 
daar geen vorm van posdiens bestaan nie. Briewe het van 
hand tot hand beweeg of is aan 'n skeepskartien toevertrou. 

In 1809 word die eerste poskantoortjie' in Kaapstad ge
open en later word 'n weeklikse verbinding tussen die ver
skillende binnelandse drosdye (regeringskantore) ingestel. 
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In 1825 maak die eerste poskarre hul verskyning en met hul 
brou kleur en rooi wiele geniet hülle bale bekyks. 

Nog 'n kwart-eeu later ontstaan 'n veertiendaagse posdiens 
na Natal. In 1846 is deur die Kaapse regering in Londen 
navraag gedoen in verband met die onkoste van die ver
vaardiging en gebruik van posseëls. 

In die binneland, die Oranje-Vrystaat en die Transvaalse 
Republiek, was daar eintlik net perderuiters as posverbinding 
beskikbaar. Om van die kusgebied na die binnelandse plato 
te kom (Pretoria lê 1500 m. bo seespieël, Johannesburg 1850 
m.!), moes langs steil passe omhooggeklim word, wat dikwels 
nie sonder gevaar was nie, veral nie as die perdedrywer by 
die afdaal haastig was nie. 

In die somer was party gebiede as gevolg van die tsetse-
vlieg vir ossewaens onbereikbaar, terwyl plotselinge swaar 
reens geweldige verspoelings kon veroorsaak. Die Boer het 
genoeg aan sy ossewa en sy perd en het gevolglik nie veel 
belangstelling vir beter paaie aan die dag gele nie. Net as dit 
by 'n rivieroorgang te erg geword het, was hy bereid om 
vrywillig hulp te verskaf, meestal in soort en nie in geld nie. 

Eers na die opening van die diamantvelde by Kimberley 
in 1871 het beter paaie noodsaaklik gemaak. 

Sowel in die Vrystaat as in Transvaal is pos aanvanklik 
met 'n Bantoeboodskapper te voet vervoer. 

In 1850 kry Bloemfontein sy eerste poskantoor. Die ver
voer van 'n brief van die Kaap na Transvaal het in daardie 
dae 25 c gekos (ƒ 1,25), 'n tarief wat vir veelvuldige brief-
skrywery bepaald nie bevorderlik was nie. 

Selfs in 1860 was daar nog slegs twaalf poskantore in die 
Transvaal en nog tien jaar later het posvervoer eers 'n rege
ringsmonopolie geword en is langs die hoofroetes poskarre 
ingestel. 

Dis in hierdie tyd dat in Transvaal die eerste posseëls in 
gebruik gekom het. Maar eers nadat die spoorlyne vanaf 
die kus vanuit Kaapland en Natal die binneland bereik het, 
gedurende die laaste tien jaar van die vorige eeu, het ook 
posverkeer 'n meer gereelde instelling geword. 

As ons vandag die swaar elektriese lokomotiewe die pos-
trein uit Kaapstad teen die plato op in vier-en-twintig uur 
na Johannesburg sien trek, kan ons gerus by onsself dink: 
dit was alles maar net een eeu gelede! 

Rubriekredacteur: B. v d Velden, Gestelsestraat 89, Eindhoven 

BEROEMDE FILATELISTEN 
Op de zegel van Fr. 1,20 uit de serie Pioniers der Filatelie 

stelt de Liechtensteinse post ons Theodore Champion voor. 
De Deutsche Zeitung für Briefmarkenkunde vertelt ons het 
volgende over zijn leven: 

BONDSINFORMATIEBUREAU 
Voor inlichtingen omtrent kandidaatleden van bij de Bond 

aangesloten verenigingen, alsmede voor de behandeling van 
klachten omtrent verzamelaars of handelaren, wende men 
zich tot de beheerder: H. P. van Lente, Curagaostraat 35-1 te 
Amsterdam-1017, telefoon (020) 38 83 64. 

BONDSKEURINGSDIENST 
Zegels die men wil laten keuren, moeten worden inge

zonden aan het hoofd van de keuringsdienst: Mr. G. W. A. de 
Veer, Postbus 2862, 's-Gravenhage. 

Champion werd geboren op 14 februari 1873 te Geneve. 
Zijn vader werkte daar op de bank Galopin. Zijn moeder 
verzamelde postzegels die zij onder andere kreeg uit de 
binnengekomen post van de bank. Verder hadden de overige 
leden van het gezin geen belangstelling voor de zegels, tot 
een oudere broer van Theodore na het beëindigen van zijn 
studie op het idee kwam een gedeelte van de verzameling te 
verkopen. Daarmee boekte hij een onverwacht succes. 

Theodore was aanvankelijk zijn broer behulpzaam met de 
postzegelhandel, maar in 1887 ging hij voor eigen rekening 
werken. Daarnaast was hij in zijn jonge jaren ook nog een 
bekend wielrenner. 

In 1899 ging Champion naar Parijs waar hij na korte tijd 
met de hulp van vrienden de postzegelzaak van de heer 

Forbin kon overnemen. Drie jaar later vertrouwde Louis 
Yvert hem de bewerking toe van de sinds 1897 verschenen 
Yvert & Telliercatalogus. 

Om de catalogusprijs van iedere zegel te kunnen vaststellen 
moest hij op de hoogte blijven van alle grote veilingen en 
belangrijke verkopen en zeer veel informatief materiaal ver
werken. 

HARTSTOCHTELIJK VERZAMELAAR 
Champion beperkte zich niet alleen tot de theorie van de 

getallen maar was ook een hartstochtelijk verzamelaar, die 
de mooiste algemene verzameling van postfrisse zegels tot 
1914 de zijne kon noemen. 

Tegelijkertijd was hij echter ook een enthousiast post-
waardestukkenverzamelaar en ook hiervan bezat hij vele 
mooie en zeldzame stukken. 

In 1924 nam Champion voor de eerste maal deel aan een 
tentoonstelling en wel te Brussel. Een jaar later was hij lid 
van de jury van de postzegeltentoonstelling te Parijs. In 1927 
werd hij juryvoorzitter te Antwerpen en in 1931 president 
van het internationale congres der postzegelhandelaren te 
Livorno. In 1932 kreeg hij de Grote Prijs van Wenen en in 
1935 die van Brussel. 

De jaren van de tweede wereldoorlog leverden vooral voor 
het werk aan de catalogus veel moeilijkheden op. 

Bij het eeuwfeest van de Franse postzegel in 1949 was 
Theodore Champion president van het organisatiecomité. 
Voor zijn persoonlijk aandeel kreeg hij de hoogste onder
scheiding der Royal Philatelie Society, London. Hij was 
drager van talrijke internationale onderscheidingen. 

Op 31 augusitus 1954 stierf Theodore Champion in zijn 
vakantieverblijf te Chêne-Bourg, waarmee een der laatste 
vertegenwoordigers der beroemde oude filatelistische garde 
van ons heenging. 

BEKERTOERNOOI 
De 58e Filaitelistendag wordt gehouden op zaïterdag 16 mei 

1970 te Zwolle. In de voormiddag van deze dag heeft het 
Bekertoernooi plaats. Het bondsbestuur roept gegadigden op 
voor deelneming aan dit toernooi. 

De voordrachten moeten dienen tot het bevorderen van het 
verzamelen van postwaarden en moeten volgens het desbe
treffend reglement bij voorkeur van wetenschappelijke aard 
zijn. ledere lezing mag niet langer duren dan twintig minuten. 

Zij die een voordracht wensen te houden gelieven dit vóór 
3 april 1970 op te geven aan de bondssecretaris: C. G. van 
Veenendaal, Assumburg 70 te Amsterdam-ll. 

NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN - VERENIGINGEN 

Secretaris C. G. van Veenendaal, Assumburg 70 te Amsterdam-ll. Telefoon (020) 44 0072 
Penningmeester: H. P. van Lente, Curagaostraat 35-1 te Anisterdam-1017. Telefoon (020) 38 83 64 
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WALLERMEDAILLE 
Door toekenning van de Wallermedaille met diploma wor

den diegenen geëerd die zich bijzonder verdienstelijk hebben 
gemaakt voor de filatelie. 

Toekenning van deze medaille geschiedit door het bonds
bestuur. 

De bij de Bond aangesloten Verenigingen kunnen voorstel
len doen tot toekenning van deze medaille en wel uitsluitend 
schriftelijk en met redenen omkleed. 

Verenigingen die een voorstel tot toekenning van de Waller
medaille willen doen moeiten dit uiterlijk 2 april 1970 indienen 
bij de bondssecretaris, Assumburg 70 te Amsiterdam-11. 

SPOORENBERGMEDAILLE 
Door toekenning van de Spoorenbergmedaille worden 

diegenen geëerd, die zich bijzonder verdienstelijk hebben 
gemaakt voor de thematische filatelie en/of bijdragen op 
thematisch-filatelistisch gebied. Toekenning geschiedt door 
het bondsbestuur. De bij de Bond aangesloten Verenigingen 
kunnen voorstellen doen tot toekenning van deze medaille. 
Deze voorstellen moeten vóór 3 april 1970 schriftelijk en met 
redenen omkleed worden ingezonden aan de bondssecretaris, 
Assumburg 70 te Amsterdam-11. 

STATUTENWIJZIGINGEN 
Verenigingen die in 1969 wijzigingen in statuten en/of 

reglementen hebben aangebracht en hiervan nog geen kennis 
hebben gegeven aan het bondsbestuur wordt verzocht de 
hierbedoelde wijzigingen alsnog vóór 3 april 1970 aan het 
bondssecretariaat in te zenden. Hierbij moge worden ver
wezen naar artikel 8 van het Huishoudelijk Reglement van 
de Bond. 

NEDERLANDSen FILATELISTISCH CENTRUM 
Voor het aanvragen van dialezingen ten behoeve van fila-

telistische voorlichting op verenigingsbijeenkomsten wende 
men zich tot de secretaris: J. C. Schäfer, Groenendaalstraat 
9-1 te Amsterdam (W). 

De enige kosten die voor rekening van de aanvrager komen 
zijn de portikosten voor aangetekende heen- en terugzending. 

COMMISSARIS VOOR PHIL ATOKYO '71 
Het Bondsbestuur heeft benoemd tot commissaris voor de 

internationale postzegeltentoonstelling PHILATOKYO '71 de 
heer A. Boerma, Bronsteeweg 86 te Heemstede. 

De tentoonstelling, die in Tokyo wordt gehouden ter gele
genheid van het eeuwfeest van de Japanse postzegel, duurt 
van 20 tot 30 april 1971. 

ADRESBOEK THEMATISCHE VERZAMELAARS 
De Tsjechoslowaakse bond van filatelistenverenigingen 

bereidt de vierde druk voor van het adresboek dat zijn 
commissie voor de thematische filatelie uitgeeft. 

Het werk krijgt een alfabetische index met de namen van 
verzamelaars en een index waarin deze namen worden ge
groepeerd volgens verschillende thema's. 

Voorts komt er een lijst in van alle Tsjechoslowaakse 
postwaardestukken met sportmotieven, alsmede een opgave 
van alle Tsjechoslowaakse afstempelingen, gerangschikt naar 
verschillende motieven. 

U kunt uw naam, met vermelding van drie verschillende 
thema's die u verzamelt, in deze gids gedrukt krijgen, in 
ruil voor het inschrijven op een exemplaar van het adres
boek, dat u $ 2.— kost. U dient dat bedrag voor 1 maart 
1970 over te maken naar bankrekening No. 62027 van de 
Ceskoslovenska obchodni banka, Praha 1, CSSR. 

De gegevens voor het adresboek, dat tegen het einde van 
dit jaar zal verschijnen met meer dan 1.200 namen en adres
sen, moeten worden gezonden aan: 
Thematic commission of the FCSF, Jindrisské 18, Praha 1, 
CSSR. 

VOORZITTERSVERGADERING 
Op de Voorzittersvergadering van 17 januari 1970 in 

Utrecht is overeengekomen het ontwerp Bondstentoonstel-
lingsreglement door een commissie van vier te laten be
werken om tegemoet te komen aan verscheidene bedenkingen 
die van verschillende Verenigingen naar voren kwamen. Ver
enigingen die aanvullingen of wijzigingen willen voorstellen 
gelieven deze vóór 1 maart via de bondssecretaris — C. G. 
van Veenendaal, Assumburg 70, Amsterdam-11 — ter kennis 
te brengen van de commissie. 

Deze commissie, bestaande uit de heren mr. J. de Boer Azn 
uit Groningen, mr. A. van der Flier uit 's-Gravenhage, ir. 

A. van der Heyden uit Rotterdam en D. de Vries uit Amster
dam, zal tevens in overleg treden met de commissie die in 
opdracht van het Bondsbestuur de juryhandleiding heeft 
samengesteld. 

De Verenigingen hebben het ontwerp tentoonstellingsregle
ment alsmede de juryhandleiding ontvangen in het rode 
boekje met Mededelingen 31 van november 1969, waarin ook 
de convocatie voor de voorzittersvergadering was opgenomen. 

Er waren twintig verenigingen ter vergadering vertegen
woordigd door 29 voorzitters en/of andere bestuursleden. 
Vijf Verenigingen waren met kennisgeving afwezig. Het 
Bondsbestuur was voltallig op de heer G. C. Tops na die door 
ziekte was verhinderd. 

Alle verenigingen krijgen van de voorzittersvergadering 
een beknopt verslag toegezonden. 

KRING VAN STUDIEGROEPEN 
Bondsvertegenwoordiger: C. G. van Veenendaal, Assum

burg 70 te Amsterdam-11. Telefoon (020) 44 00 72. 
Aanvragen om inlichtingen of opgaven als deelnemer kun

nen worden gericht tot de navolgende secretariaten: 
DE ARABISCHE WERELD: G. Bordewijk, Floreslaan 148, 
Vlaardingen. 
BELGIË: G. Kuiper, Trans 21, Arnhem. 
CHINA: C. Mulder, Kievietstraat 23, Alphen a. d. Rijn. 

Derde bijeenkomst 28 februari, 10.00 uur, Utrecht. Hotel 
Terminus, Stationsplein 3, tegenover de uitgang van het NS-
station. 
DUITSLAND: A. F. J. Aben, De Hoogstraat 22, Vlijmen (NB). 
FRANKRIJK: Mevrouw P. Teeuwissen, Winklerlaan 136, 
Utrecht-O. 
GRIEKENLAND: H. C. van Ginhoven, Rembrandtplein 110, 
Lisse. 
GROOT-BRITTANNIÊ: R. C. Goedvrind, Deurloostraat 
47hs, Amsterdam-10. 
IBERIA: K. van Leeuwen, Berlagestraat 6, Huizen (NH). 
OOST-EUROPA: G. Bordewijk, Floreslaan 148, Vlaardingen. 
SCANDINAVIË: Drs. Th. Jansen, Van Foreestweg 145, Delft. 
ULTRAVIOLET: G. H. F. Meijer ing., Sarphatistraat 109, 
Amsterdam-C. 
USA/CANADA: T. Tuizenga, Hoendiepstraat 17, Amster
dam (Z). 
VOOR AFSTEMPELINGEN: F. J. A. de Groot, Gerard 
Kellerstraat 8, 's-Gravenhage. 
ZUID-AZIË: G. H. Hillen Sr., Mozartlaan 31, Aalsmeer 
ZUIDWEST PACIFIC: F. Bender, Corn. Suyslaan 48, Rijswijk 
(ZH). 
ZUIDELIJK AFRIKA: H. G. van de Westeringh, Tolsteeg
singel 17 bis, Utrecht. 
ZWITSERLAND: Mr. F. Molenaar, Parklaan 40, Doom. Te
lefoon (03430) 26 26. 

Eerstkomende bijeenkomst zaterdag 21 maart, restaurant 
Vredenburg, Utrecht. Aanvang 10.30 uur. 

BONDSBIBLIOTHEEK 
Beheerder: H. L. J. Weidema, Jan Vethstraat 9, Arnhem. 

Telefoon: (085) 42 59 06. 
De Bondsbibliotheek is gevestigd in het gebouw van de 

Gelderse Bibliotheek, Mariënburgstraat 12, Arnhem. Ge
opend: uitgezonderd maandag en zaterdag dagelijks 10.00-
12.30 (ook zaterdag) en 13.30-17.30 (ook maandag). Bovendien 
woensdag 19.00-21.00 uur. Maandagmorgen en zaterdagmid
dag gesloten. 

Aanvragen voor het lenen van boeken schriftelijk te rich
ten aan de Gelderse Bibliotheek, alle overige corresponden
tie aan de beheerder. 

De in 1962 verschenen catalogus van de Bondsbibliotheek 
is uitverkocht. Er is een leenexemplaar in de bibliotheek 
aanwezig dat gedurende één week ter beschikking wordt 
gesteld. De in 1965 en 1968 uitgegeven supplementen zijn 
op aanvraag bij de Gelderse Bibliotheek gratis verkrijgbaar. 

STICHTING VOOR HET PHILATELISTISCH JEUGDWERK 
IN NEDERLAND 
Secretaris: N. A. van Bakelen. Javastraat 20, Nijmegen. 

STICHTING FILATELIE 
Het bestuur van de Stichting Filatelie heeft benoemd tot 

lid van de Financiële Advies Commissie de heer H. K. Berg-
huijs te Deventer. 

Tengevolge van de benoeming van de heer K. H. Philips te 
Amsterdam tot penningmeester van het Stichtingsbestuur 
was een vacature in vorengenoemde Commissie ontstaan. 
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VERENIGINGSNIEUWS 

MEDEDELING 
V A N D E ADMINISTRATEUR 

De kopt) voor het Verenigmgsnieuws dient, ge
tikt op officieel kopijblad (in duplo) , en tezamen 
met de mulatiestrookjes en eventueel de maand-
staat voor de komende maand, in he t bez i t te 
z q n van de a d m i n i s t r a t e u r , u i ter lqk op de 
volgende data 
m a a r t n u m m e r 12 februari 1*̂ 70 
apr i lnummer 12 m a a r t 1970 
meinummer 9 a p n l 1970 
Aangezien de maandbladen in 1970 vroeger in de 
maand verschijnen, zijn deze data vroeger ge
steld dan tot dusver De d a t u m van inzending 
v i n n a k o m e n d e (kleine hoeveelheden) mutat ie-
stiookjes wordt gesteld op 10 dagen na de hier
boven genoemde da ta ( in he t bez i t van d e ad
m i n i s t r a t e u r ) Ze worden alleen geaccepteerd 
als u al eerder in de maand hebt ingezonden In 
dit geval de m a a n d s t a a t met de l aa t s t e zending 
strookjes inzenden Nooit meer dan een maand-
staat per maand 
H H secretarissen en leden-administrateurs 
wordt d r i n g e n d verzocht zich s tr ikt aan de ge
noemde da ta te houden Indien te laat w o r d t 
i n g e z o n d e n , i s p l a a t s i n g in he t n u m m e r van 
d e k o m e n d e m a a n d bes l i s t NIET moge l^k . 

1 
N E D E R L A N D S C H E V E R E E N I G I N G V A N POST

Z E G E L V E R Z A M E L A A R S Secr M r L C de Oude , 
's-Gravelandseweg 682, Schiedam Tel (010) 260393 
Ledenadm ] Wind, Celebesstraat 33, Vlaardingen Tel 
(010) 343426 

Tot ons leedwezen moeten wy het overlijden melden 
van ons lid 2934 Z Hollander , Utrecht 
2 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „BREDA' Secr se 
Mevr A Cramerus-van den Wildenberg, Weth Rom-
boutsstraat 62, Breda Tel 32307 

Ledenvergadering m a a n d a g 23 februari 19 30 u m Ge
meenschapshuis , De Kle iberg" Dr Struyqkenstraat 9, 
Breda Veiling 

Jeugdbijeenkomst zondag 1 maar t van 9 30-12 uur in 
het , , Jeugd-centrum", Nieuwe Ginnekenstraat 18, Breda 

Copte-adres Hans Goeyers Tijgerhof 8, Breda, steeds 
voor de 10de van elke maand 
3 

V E R E N I G I N G V A N P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
LAARS „ H O L L A N D I A " A M S T E R D A M Secr A D 
Aeijelts, Tolakkerweg 82 Hollandsche Rading Tel 
(02157) 489 

Ledenvergadering vrijdag 27 febr 1970, 20 15 uur Hotel 
Krasnapolsky, Warmoesstraat , Amsterdam 

Overleden 295 P F Lang, 656 H R W Thie 
4 

U T R E C H T S C H F P H I L A T E L I S T E N V E R E E N I 
G I N G Wnd secr tevens leden-adm P O M van Has
selt, Prins Hendr ik laan 87, Utrecht 

Ledenvergadering dinsdag 24 febr '70, nm 8 uur m T i 
voli Gewone agenda Landenwedstri jd vrije inz , veiling 
verloting 

Roiementen 101 Mej J Agterdenbos, Ju tphaas , 450 
Mej H W J Harmsen, De M e e r n , 392 C W Bakker 
286 P G G Portman, 6830 R Westerhof, allen Utrecht ; 
5 

H A A G S G H E P H I L A T E L I S T E N V E R E E N I G I N G 
Secr F Bender, Corn Suyslaan 48 Rijswijk (Z H ) , 
ledenadministr A v Woerekom, Alexanderstraat 9, 
's-Gravenhage 

Bijeenkomst 26 februari 70 in Ddigentia, Lange Voor
hout 5, s-Gravenhage 
6 

I N T E R N A T I O N A L E V E R E N I G I N G , P H I L A T E -
LICA ' Secr Drs H G Kruidenier de Mildestraat 23 
's-Gravenhage Tel (070) 2412 70 Beheerder Centraal 
1 edenreg N F H e d e m a n Valkenboskade 86, s-Gra
venhage Tel (070) 390857 Dir v ' h Rondzendverkeer 
Ph Smulders Weimarstraat 376, s-Gravenhage Tel 
^070) 333790 

Äfededelingen 
Overleden Tot ons leedwezen moeten wij het overlijden 

vermelden van de volgende leden der vereniging Wo 899, 
L J van der Maas , Woerden , Gv 1309J Dijkers 's-Gra
venhage , Gv 2071 M Weinberg Ri)swijk ld 7989 H 
H Ravesloot Sneek, Pd 8808 H R W Thie , Purme-
rend , Gv 9904 F Leibbrand, s-Gravenhage, Ut 10327 
T h van Heek Utrecht en H m 3036 M r G L Oosten 
Slingeland, Heemstede 

Afdelingen De lijst van de afd -secretariaten en -bijeen
komsten is als volgt gewijzigd 

Rotterdnm Wegens vertrek naa r het buitenland heeft 
de secr J J v d Vorm, zijn functie neergelegd Tijdel 
waarneming door de voorzitter A Berkhoudt, Baardse-
straat 5, Rot te rdam-7 Tel (010) 371833 

R O T T E R D A M S C H E P H I L A T E L I S T E N - V E R E E 
N I G I N G Secr C H W Heusdens, postbus 2171, 
Rotterdam-3005 Tel (010) 2 4 4 8 7 1 , ledenadm P W 
van der Stel, V a n Wijngaardenlaan 72, Rotterdam-
3026 Tel (010) 192316 

Bijeenkomsten 
Ledenvergadering maandag 23 februari 1970 in Gebouw 

„De Nieuwpoor t ' , Grote Kerkplein 5 Rot terdam, 8 uur 
's-av , gewone agenda Clubbijeenkomsten Elke zaterdag 
van 14-17 uur in een der zalen van Stichting Gebouw 
„De Heuvel" , St Laurensplaats 5, Rot terdam Elke don
derdag van 19 30-22 30 uur m „De Gunst ' , Brielselaan 
192, Rot te rdam Bezichtiging van de kavels der veiling 
zaterdag 21 febr '70 in het clublokaal van St Gebouw 
„ D e Heuve l" 

Jaarvergadering 23 maar t '70 
Overleden M e t leedwezen geven wy kennis van het 

overlijden van onze leden A, Mulder , lid 34, G J van 
Rosmalen, lid 4 0 1 . A L de Waa l , lid 492 , L van Brand-
wyk, hd 837, C J van Zoest, lid 1981, allen Rotterdam 

8 
P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „ A M E R S 

F O O R T " Secr J W Zwart , Amersfoortsestr 78E, 
Soesterberg Tel (03463) 1708 

Bijeenkomsten iedere 4e donderdag v d maand in Cafe 
„Kobus a d Poort" , Amersfoort Zaal open 19 30 Aan
vang 20 15 uur Belangstellenden attyd welkom 

Rondzendmgen Boekjes voor rondzendverkeer aan M 
P Bergers, Vinkenweg 20, Soestdyk 

9. 
A M S T E R D A M S C H E V E R E E N I G I N G „DE PHILA

T E L I S T " Secr L van Oosterwyk, W Brandligtstraat 
51-1, Amstcrdam-1016 Tel (020) 139093 

Bijeenkomsten d insdag 3 maar t ruilavond, dinsdag 17 
maar t jaarvergadering, beide in Krasnapolsky, ingang 
Warmoesstraat , kl zaal Aanvang 20 uur 

Overleden C van Westen, W B Brinkman, E Bousema, 
G Ponstein, N J Staal 

10 
P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G S P A A M S T E R D A M 

Secr P Veerman, Patroclosstraat 9, Amsterdam-Z 
Bijeenkomsten 24 februari, jaarvergader ing, 10 en 24 

maart , Societeitsavonden 

12 
P E R S O N E E L S V E R E N I G I N G „ W E R K S P O O R AM

S T E R D A M " , AFD F I L A T E L I E Secr H v d Braak, 
Schierstins 75, Amsterdam-1011 

Clubavonden dinsdag 24 februari en maandag 16 maart 
by Werkspoor-Amsterdam ingang Oostenburgergracht 
aanvang 20 u u r 

16 
G E L D E R S E F I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „DE 

G L O B E " Secr I r T h van der Feyst, Bennekomseweg 
13, Heelsum Tel (08373) 32 10, ledenadministratie Mej 
M J Renssen, Leeuweriklaan 10, Zutphen 

Afdelingssecretariaten en data der bijeenkomsten 
Apeldoorn D Huiskamp, Langeweg 54, Apeldoorn 2e 

maandag 
Arnhem A Mulder , Schavenmolenstraat 59, Arnhem 

Ie dinsdag 
Barneveld H E Denis, Gruttoweg 3, Stroe 2e vrydag 
Brummen J B Scharrenberg Zutphensestraat 36 

Brummen Laatste m a a n d a g 
Dieren F H de H a a n , Spedhtlaan 22, Dieren 2e dins

dag 
Doettnchem H Ment ing, Wilhelminastraat 106, Doetin-

chem 2e donderdag 
Ede A Erkelens, van Voorthuizenlaan 39, Ede Ie 

donderdag 
Eist Mevr B Pels, Stationsstraat 13b, Oosterhout 
(Geld ) 2e maandag 
Fpe Mevr M T h Paape, Officiersweg 24, Epe Laat

ste donderdag 
Lichtenvoorde ( tydelyk) J H Koperberg, Middachten-

straat 25, Lichtenvoorde Laatste dinsdag 
Lobith R Aerts, Bloemenstraat 1, Lobith 
Mijmegen H T h E Cousin Middachtenstraat 46, Nij

megen Ie vrydag 
Oosterbeek L Mulder , Duivenlaan 3, Doorwerth (Geld ) 

2e maandag 
Renkum-Heelsum S L Harkema, Hartenseweg 10 Ren-

kum 3e maandag 
Rheden-De Steeg G J Hekkert, Dalweg 10, De Steeg 

Laatste maandag 
Velp-Rozendaal W Vuisting, Burg van Pallandtlaan 3, 

Rozendaal 3e donderdag 
Wageningen L M Wassenaar, Crocusstraat 1, Wage-

nmgen 3e maandag 
Winterswijk J A C Visser, Hakkelerkampstraat 62, 

Winterswyk 2e dinsdag 

Wijchen J P M Kuiper, M r van Coothlaan 28 
Wychen 4e vrydag 

Zevenaar A W Hoogveld, Vincent van Goghstraat 19, 
Zevenaar 3e donderdag 

Zutphen Mej M J Renssen, Leeuweriklaan 10, Zut
phen Ie maandag 

Buitenleden Hoofd rondzenddienst P Veenhuysen, 
Kuyper laan 18, Doetinchem 

20 
D E „ K E N N E M E R P O S T Z E G F L CLUB' BEVER

W I J K Secr W W M Visser Plantage 97, Beverwyk 
Tel (02510) 26182 Penn mr W Marcusse, Hendr 
Burgerstraat 14, Beverwyk Postgiro 1558745 t n v Penn -
mr K P C - B e v e r w y k Contributie ƒ 10,— p j r o f / 2 , 5 0 
p kw 

Bijeenkomsten in clublokaal „ D e Opgang" , Florastraat 
2 Beverwyk, 26 jan (Alg Jaarverg ), 9 en 23 febr 1970 
Aanvang 19 30 uur 

22 
N E D P H I L V E R „DE V E R Z A M E L A A R " , BUS-

S U M W n d secr D Btanson Henkemans, Kon Sophie-
laan 14, Bussum Tel (02159) 10061 Leden adm D 
Krynen, Vondel laan 47, Bussum Tel (02159) 10161 

Vergaderingen 2e maandag van de maand in Gafe Rest 
„Expresso", Landstraat 6 (hoek Huizerweg) Bussum 
Aanvang 8 uur 

25 
V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E 

LAARS „ D O R D R E C H T ' Secrsse Mej E v d Griend, 
Billitonstraat 91 , Dordrecht 

Bijeenkomsten l edere tweede woensdag v/d maand in 
Gebouw C J M V , Burg de Raadtsingel, Dordrecht 
Aanv 20 30 uur, zaal open vanaf 19 uur Gelegenheid 
tot ruil, kopen en verkopen. 

27 
P H I L A T E L I S T E N C L U B „ E I N D H O V E N " Secr I 

Burghoorn, Helmerslaan 74, Eindhoven Tel (040)62516 
Bijeenkomsten elke eerste woensdag van de maand in de 

Mulierzaal van het Phil ips Ontspanningscentrum 

28 
P H I L I P S P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G , 

E I N D H O V E N Secr esse Mevr T h J A Neggers-
Meurs, Europalaan 26, Nuenen 

Bijeenkomsten elke eerste maandag van de maand, 
waarvoor konvokatie wordt toegezonden Eesrtvolgende 
bijeenkomst maandag 2 febr 1970 in de kantine van de 
afdeling USFA, Schouwbroekseweg, Eindhoven 

29 
E N S C H E D E S C H E P H I L A T E L I S T E N V E R E N I 

G I N G Voorz G Kalkman, Min Loudonlaan 81 , En
schede, secr W E J Aeyelts Averink Min Dr Kuyper-
plein 25, Enschede 

Vergaderingen elke 3e vrydag van de maand, 20 uur 
Spelbergsweg 77 Gelegenheid tot ruil , veiling 

35 
P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G , G R O N Ï N G E N ' 

Secr R A Talens, Korreweg 86 Gronmgen Tel (050) 
31812 Ledenadm G J Kolenbrander, Westerse Drift 
119, Haren ( G r ) Tel (050) 44514 

Bijeenkomsten elke 4e maandag van de maand m cafe-
rest t Boschhuis, Hereweg, Gronmgen (ruime pakeer-
gelegenheid) Zaal open 19 uur voor ruilen, de verg be
gint 20 uur 

Contributie Nogmaals verzoeken wy, zo nodig uw con
tributie ad ƒ 12 50 te storten op prk 852363 t n v Pen
ningmeester Phil Ver Groningen te Groningen Na 1 mrt 
wordt de contr verhoogd tot ƒ 15,—, tevens zal aan leden 
in Gronmgen en Haren een kwitantie worden aange
boden verhoogd met ƒ 0,75 incassokosten Aan hen die 
buiten gen plaatsen wonen wordt een postkwitantie aan
geboden Bespaar uzelf en de penn m veel last gireer op 
t y d ' 

36 
H A A R L E M S E F I L A T E L Ï S T I S C H E V E R E N I G I N G 

O P H O O P VAN ZEGELS , H A A R L E M Secr M W 
V d Koog De Heemhaven , flat 401 von Brücken 
Focklaan 4, Heemstede 

Algemene vergaderingen woensdag 18 februari en donder
dag 19 maar t Ruilavond woensdag 4 maar t 

Contributie 1970171 Dringend verzoek het verschuldigde 
bedrag ad ƒ 10 — zo spoedig mogelyk te voldoen (in ieder 
geval voor 1 maart) via postrekening 2455 76 ten name 
van „Penningmeester O H v Z , Haarlem Bespaart hem 
s v p veel overbodig extra werk ' By voorbaat dank 

37 
P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ H E E R L E N ' Secr 

C van Dishoeck Lintjensstraat 21 Heerlen Tel 19931 
Bijeenkomsten ruilavond donderdag 19 februari, ver

gadering donderdag 5 maart Beide in het Pancratius-
huis, Nobelstraat, Heerlen Gelegenheid tot ru^I vanaf 7 
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42 
LEIDSCHI V L R L P N I & I N G VAN P O S T / F G L L -

V L R Z A M E L A A R S L F I D L N Secr H Gaykema Nie 
Beetsstraat 14 Hazerswoude/Rhijnenburgh l e l (01714) 
3060 

Bijeenkomsten Vergaderingen 4e dinsdag van de maand 
dus24febr '70 8 uur precies, Logegebouw Steenschuur 6 
Leiden Gewone agenda met o a veiling en verloting en 
na afloop ruilen Jeugdafd 12 maar t m Huize ,Over t 
HofT' , Gerecht 10, Leiden Verenigmgs- en plaatselijke 
tentoonstelling 14-22 maar t in de Lakenhal Leiden 

43 
P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G ,ZUID-LIM-

BURG' Secr W G J Hack, Wolfstraat 10 Maastricht 
Bijeenkomsten Ledenvergadering 16 februari Beurs

avond 2 maar t en ledenvergadering 16 maart e k telkens 
20 00 uur in De Groote Sociëteit Vrijthof Maastricht 

47 
P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G . R O O S E N D A A L ' 

Secr J F Mortiers Burg Prinsensingel 75 
Ledenvergadering elke eerste maandag van de maand 20 

uur in zaal Wit Roosken Nispensestraat Teven s ge
legenheid tot veil n g van postzegels e d De contributie 
bedraagt voor 1 9 7 0 / 12 50 en moet voor 1 april bi) de 2e 
penningmeester R Scheltinga, Coornhertlaan 18 worden 
betaald Na 1 april komt er 1 gulden inningskosten bij 

48 
P H I L A T E L I S T E N C L U B „ R O T T E R D A M Secr 

Mevr T B Steiner-Spork s-Gravendijkwal 79, Rotter-
dam-3 

Bijeenkomsten 2e dinsdag van de maand . Beursgebouw, 
ingang Meent 110, Rot te rdam 
52 

V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
LAARS T I L B U R G ' T F T I L B U R G Secr W van 
Erve Insulmdeplein Ti lburg Tel (04250) 26464 

Ledenvergadering 4 maar t in Cafe Restaurant CASINO 
St Jozefstraat 38, Ti lburg 
58 

, V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E -
I AARS SASSFNHI I M Secr J Verhoef St Anto-
niuslaan 30 Sassenheim Tel (02532) 8612 

Vergadenngjveitingiruilavond iedere 2e donderdag van de 
maand aanvang 20 00 uur in het Jeugdhuis Julianalaan 
Jeugdclub van 18 45-20 00 uur 

67 
V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E 

LAARS „ Z W I J N D R F C H T EN O M S T R E K E N " Secr 
J C Kooijmans Rotterdamseweg 62 Zwyndrecht . Tel 
(01850) 2 7395 

Ledenvergaderingen 24/2, 24/3, 28/4, 26/5, 23/6, 25/8, 
22/9 ,27/10 24/11 en 15/12 

Contactavonden 10/3, 14/4, 12/5, 9/6, 8/9, 13/10 en lO/l 1 
Alle bijeenkomsten in Gebouw ,De Horst" , Emmastraat , 
Zwijndrecht Aanvang 20 30 uur 

69 
F I L A T E L I S T E N V E R V E E N D A M E N O M S T R E 

K E N Secr J D Neuteboom, E E Stolperlaan 24 
V e e n d a m 

Bijeenkomst donderdag 12 mrt in hotel Java, Prins 
Hendrikplein 7 Zaal open 7 uur n m De heer Neuteboom 
zal iets vertellen over zijn verzameling 

71 
P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ D R I E L A N D E N 

P U N T " VAALS Secr W Bulles St Paulusstraat 1, 
Vaals 

Bijeenkomsten 21 febr en 14 maar t e k en vervolgns 
ledere tweede vrijdag van de m a a n d in lokaal Scheffers, 
Maastr ichter laan 102, Vaals 

73 
P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G ' s - G R A V E N H A G E EN 

O M S T R E K E N Secr Jh r J J L Hesselt van Dinter, 
J a n van Nassaustraat 70, ' s -Gravenhage. Tel 249309 

Bijeenkomsten derde dinsdag van de maand in „Hotel 
du Passage' Passage 31 , 19 30 uur 

74 
P E R S O N E E L S V E R E N I G I N G T H O M A S S E N & 

D R I J V E R - V E R B L I F A D E V E N T E R AFD F I L A T E 
L I E Hoofd Rondzenddienst E den Adel, Witte de With-
straat 36, Twello Tel (05712)2182 

Regionale ruilavond Ie donderdag van de maand , 19 00 
tot 22 00 uur, toegang vrij, in de kantine van het bedrijf 
aan de Parallelweg 

75 
S K F - P O S T Z E G E L C L U B , F R I M Ä R K E T " VEE

N E N D A A L Secr Klaas Katers traat 46, Veenendaal 
Bijeenkomsten dinsdag 17 febr , 17 mrt en 21 apr , in 

kantine I van de S.K I , Veenendaal N B Ons nieuwe 
gironr is 1975682 

79 
P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G A P P I N G E D A M Secr 

A Voetman, Placiusstraat 3, Appingedam Tel (05960) 
3019 

Jaarvergadering vrijdag 9 januar i 1970 in „He t W a p e n 
van Le iden" Aanvang 19 30 uur Bezoekt zo veel mogelijk 
deze voor de Vereniging belangrijke vergadering 
85 

„ P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G H E E M S K E R K " 
Secr H F A Maas , Don Boscostraat 6, Heemskerk 
Tel (02510) 32850 

Bijeenkomsten 13 febr Jaarvergader ing , 13 maar t vei
l ing, 3 april 10 min lezing en kienen 

87 
F I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G „ S I T T A R D E N 

O M S T R E K E N " Secr J J Hage , H Consciencestraat 
2, Sittard 

Bijeenkomsten maandelijks ledenverg met na afloop be
handel ing van een filatelistisch onderwerp Verder ruil-
bijeenk en jeugdsamenkomst Nadere gegevens worden 
leden en belangstellenden per convocatie toegezonden 

95 
P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ C A S T R I C U M " 

Secr Lindenlaan 78, Cas tncum Tel (02518) 5 3 5 7 8 
Ledenvergaderingen ruilavonden, veilingen, jeugdavonden, e d 

na convocatie 

101 
A M B A C H T S E F I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G 

Secr Mevr M W Bomers-de Brum, Scheepmakersstr 8, 
Hendrik Ido Ambacht Tel (01858) 4349 

Bijeenkomstm ruilbeurs za terdag 7 mr t 13-18 u u r , ver
gadering maandag 23 febr 20 uur , beide m ,,De Schoof" 

102 
A M E R S F O O R T S E P O S T Z E G E L C L U B „ D E KEI" 

Secr A de Wilde, Einsteinstraat 22a, Amersfoort Te l 
(03490) 17889 

Bijeenkomsten l edere Ie dinsdag v/d maand in de J o -
hanneskerk. Westsingel 30, Amersfoort, zaal open 19 uur 
103 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ E E M L A N D " , 
S O E S T Secrsse Mevr E A Spoelstra-Schroder Stad
houderslaan 35, Tel (02155) 2039 

Bijeenkomsten ledere eerste vrijdag van de maand in de 
grote zaal van ,,De Rank" , Soesterbergsestraat 18, Soest. 
Zaal open 19 uur, aanv bijecnk ca. 20 u u r 

28e veiling: 
Medio maart 1970 

Voor de 29e veiling in april kunt u 
nog inzenden tot 15 maart a.s. 

Ontvangt u onze ri jk geïllustreerde 
veilingcatalogus nog niet? Een brief-
kaartje volstaat om u te verzekeren 
van regelmatige toezending. 

GRATIS!! 

POSTZEGELVEILING 
'f Oosten 

Perikweg 2 7 - Enschede - Tel. (05420) 1 8 8 2 4 

DRINGEND 
TE KOOP GEVRAAGD 
POSTFRIS ZONDER PLAKKER 

NEDERLAND 
332-49 120 — 
474-89 19,50 

CURAQAO 
185-95 35,— 
234-38 15,— 

SURINAME 
229-43 92 50 

NEDERLAND 
402-03B 34,— 

518-37 280— 681-82 12,50 

NED. ANTILLEN 
206-08 6,75 211-33 135,— 

Lp 18-25 135,— 

SURINAME 
280-83 30,— 309-11 24,— 

Ik koop ALLES op postzegelgebied! 
PARTIJEN 
SERIES 
Alleen aar 
vraagprijs 
genomen. 

VERZAMELINGEN 
LOSSE ZEGELS 

biedingen met een normale 
worden in behandeling 

CONTANTE BETALING 
DISCRETIE VERZEKERD 

W. van SPLUNTER 
Quadenoord 5 Rotterdam-26, tel (010) 32 05 85 (ook 's avonds) 



Juist die zegels, waar U misschien reeds jarenlang 
naar zoekt, die hebben wij in onze 
enorme voorraad postzegels van de 
gefiele wereld 
klassiek en modern, gebruikt en ongebruikt 

Of u nu Nederland, Frankrijk, Zululand of een ander land verzamelt, een bezoek aan 
onze winkel loont altijd. Ook uw mancolijst zien wij gaarne tegemoet (zonder enige 
verplichting uwerzijds). 

Voor zeer vergevorderde verzamelaars is onze speciale afdeling zeldzame zegels een 
eldorado. (Vijf grote insteekboeken vol met rariteiten, zeldzame zegels en series van de 
gehele wereld). 

BIJZONDER MOOIE STOCK van de volgende landen (inclusief luchtpost, port, dienstzegels 
en souvenirblokken): Nederland en O.R., Albanië, België en Congo, Bosnië, Bulgarije, 
Denemarken, Duitsland en Gebieden, Engeland en Koloniën, Finland, Frankrijk en Koloniën, 
Gibraltar, Griekenland, Hongarije, Italië, Joegoslavië, Kreta, Liechtenstein, Luxemburg, 
Malta, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, San Marino, 
Spanje, Turkije, Tsjechoslowakije, Zweden, Zwitserland, Verenigde Staten, Zuid-Amerika, 
Egypte en Soudan. 

Voor de MOTIEFVERZAMELAARS uitgebreide voorraad Schepen op postzegels, dieren, 
bloemen, vlaggen, religie, wereldbol, landkaarten. Rode Kruis, U.P.U., sport, ruimtevaart enz. 

Hebt u plannen 
om een ander land of gebied te verzamelen? Bij ons liggen dagelijks ter inzage restanten, 
collecties en partijen van Nederland en O.R., Europa of Overzee, welke wij tegen 
aantrekkelijke prijzen en block verkopen, variërend in prijs van enkele tientjes tot enige 
duizenden guldens. 

Postzegel handel R. F. G. Sturms Nieuwe Zijds Voorburgwal 371 

Amsterdam-C Telefoon (020) 236012 

Onze winkel is dagelijks geopend van 9 tot 5.30 uur (donderdags na 1 uur gesloten) 



NIEUWE UITGIFTEN 
Rubriekredacleur: J. Th. A . Friesen, Rembrandstraat 18, Goor 7 7 2 0 

Telefoon ( 0 5 4 7 0 ) 2135 

Voor het verstrekken van inlichtingen en/of Illustraties, danken wIJ, naast de 
verschillende postadfflinistraties en agentschappen A. G. C. Baert in Den Haag, 
Pater Cyprianus In Rome en New Stamps in Londen. 

Voor inlichtingen en/of Illustraties - speciaal van verschillende Midden- en 
Zuidamerlkaanse en van enkele Aziatische landen — die ertoe bij Itunnen 
dragen de actualiteit van deze rubriek te vergroten, houden wij ons van 
harte aanbevolen. 

X Dit teken is geplaatst bij uitgiften die verboden zijn voor tentoonstellingen 
die gehouden worden onder de bepalingen van de Federation Internationale de 
Philatelie. De laatste aanvulling op de FlP-IIJst is In het februarinummer 1968 
op bladzijde 94 opgenomen. De Raad van Beheer van het Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie besloot dergelijke uitgiften te kenmerken en er geen 
afbeeldingen meer van op te nemen. De gebruikelijke gegevens worden wel 
vermeid. De verzamelaars zijn evenwei gewaarschuwd. 

EUROPA 

ALBANIË 
21-12-'69. Herdenking negentigste geboortedag Stalin. 

15 en 25 q-, 1,— en 1,35 I. Portret Stalin. 
25-12-'69. Antieke mozaïeken. 

15 q. Vrouwehoofd. 
25 q. Vloer met dooreengevlochten motieven. 
80 q. Vogel en boom. 
1,10 1. Vloer met druiveblad en vogels. 
1,20 1. Fragment van vloer met maiskolf. 
Mozaïeken uit Grieks-Romeinse periode opgegraven ïn 
Albanié. 

A N D O R R A 
23-2-70 . Zevende wereldkampioeniichappen handbal . 

0,80 f. Spelmoment. 

BELGIË 
2-2-*70. Gentse Floralien. 

1,50 fr. Camelia (Camellia CV.) . 
2,50 fr. Waterlelie (Nymphaea sp.). 
3,50 fr. Azalea (Rhododendron CV. ) . 

BULGARIJE 
5-3-'70. Lenins honderdste geboortedag. 

2, 13, 20 st. Verschillende voorstellingen met W. I. Lenin. 

D E N E M A R K E N 
19-2-'70. Bevordering verkeersveiligheid. 

50 o bruin. Klaarover bij oversteekplaats. 

D / V . N I ^ A R „ K 

DUITSLAND (OOST-) 
Afbeeldmg zegel gemeld in januar i . bladziiHe 39. 

DUITSLAND (BERLIJN) 
Afbeelding zegel gemeld in januar i , bladzijde 39. 

DUITSLAND (WEST-) 
Afbeelding zegel gemeld in januar i , bladzijde 39. 

FINLAND 
IO-2-*70, Natuurbeschermingsjaar 1970. 

0,30 mk. Steenarend daal t op nest met jong. 

FRANKRIJK 
Afbeelding zegels gemeld in januar i , bladzijde 39. 

16-2-'70. Nieuwe „beroemde persoonlijkheden". 
0,40 J- 0,10 f. Louis Le Vau, architect (1612-1670). 
0,40 + 0.10 f. Prosper Mérimée, auteur (1803-1870). 
0,40 + 0,10 f. Philibert de l 'Orme. architect (1515-1570) 

ffPttUJQLI 

23-2-'70. Zevende wereldkampioenschappen handba l . 
0,80 f. Handbal l r r in actie en embleem. 

2-3-'70. Herdenking maarschalk Juin . 
0,45 f. Portret. 

GRIEKENLAND 
Afbeelding zegel gemeld in januar i , bladzijde 39. 

GROOT.BRITTANNIË 
l l -2- '70 . Landelijke architectuur. 

5 d. grijs, geel, bruin, zwart, lichtgrijs, donkerblauw, Ifcht-
blauw en groen. Huizen uit Schotland. 

9 d. grijs, geel, bruin, zwart, lichtgrijs en groen. Huizen 
uit Bilbury district in Gloucestershire. 

1 sh. grijsgroen, purper, licht- en donkerblauw. Huis in 
Aberaeron, Cardiganshire. 

I sh. 6 d. zwart, blauw, groen en geel. Huis met strooien 
dak, volksmuseum van Ulster. 

ITALIË 

6-2-'70. Wereldkampioenschappen skiën in Val Gar-
dena. 
50 1. Skier in klassieke houding bij snelle steile afdaling. 
90 1. Berglandschap met Sella-groep, les Meisules-wand 

en de Sassolungo, karakteristiek voor Val Gardena. 
Beide zegels met embleem van de alpine wedkamp. 

N O O R W E G E N 

10-2-'70. Nieuwe zegels gebruiksserie, die 14 augustus 
1969 begon: portret koning. 
I,— kr. blauw. 1,50 kr. blauwgroen, 2,— kr. bruinrood, 
5,— kr. trijsviolet en 10 kr. geelbruin. Portret koning 
Olav V. 
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IRESTANTEN, RESTANTEN! 
Ja, het loont de moeite eens kennis te maken met onze restantpartijen' Thans stellen wij beschikbaar ongesorteerde partijen uit datgene, 
dat zich de laatste twee jaar bij ons opgestapeld heeft, maar waarvan wij te weinig hebben om het afzonderlijk aan te bieden! Alles vindt 
u hierin afgeweekt, onafgeweekt, losse zegels, vellen en series, WAARSCHIJNLIJK EEN GOUDMIJN ! Kleine partij f25,—, grote partij 
f 50,—, superpartij f 100,— 

1 kilo Tsjechoslowakije, postveriegeld zeer mooi f 44,50 
/ , idem f 23,50 
1 , Hongariie, met zeer mooi, topwaarden van gelegenheidssenes f 99,— 

'/a „ idem f 55,— 
100 gram idem f 12,90 
453 gram Schotland (Engels pond), met veel gelegenheid f 16 90 
1 kilo .. idem f 32 50 
453 gram Ierland (Engels pond), zeer ri|k aan gelegenheidszegels f 18 90 
1 kilo „ idem f 37,50 

D R O O M P A R T I J N E D E R L A N D & OVERZEE, ledere partij bevat 
r u i m 1000 verschillende zegels van Neder land , Indie (incl. lndon.)f 
Nieuw-Guinea» Curasao en Sur iname plus een schat van ru i lma te -
r i aa l l leder van deze collecties z i t boordevol weelde en pracht en zal 
t o t het beste behoren, dat u oo i t aankocht l Cataloguswaarde ten
mins te f 350.—, pri js slechts f 110,—I 
Idem, kleine pa r t i j , r u i m 600 soor ten, cat. waarde ru im f150,—, 
slechts f39,— 
G R O T E D R O O M P A R T I J N E D E R L A N D Z O N D E R OVERZEE. D i t 
IS de col lect ie voor hen, d ie al leen Neder land verzamelen l Ru im 800 
verschi l lende zegels m e t ta l loze zeldzame exemp la ren ! De par t i j 
voo r avonden sor teergenot l Slechts f199,— (hoge cat. waarde) 
KLEINE DROOMPARTIJ N E D E R L A N D Z O N D E R O V , r u i m 600 
soor ten f99,—. 
C O L L E C T I E I N D O N E S I Ë , nu nog completer en nog mooier! Ont 
breekt ZEER W E I N I G aan. 
O f die ze ldzame IRIAN-BARAT-serie van 26 stuks er ook b i jz i t? Nee, 
maar die geven wi j u erbi j cadeau, helemaal grat is voor niets, een 
echt G R O O T H A N D E L S - v o o r d e e l t j e ! Slechts f29,75. 

300 
300 

1000 
1000 

300 
1500 
400 

1000 

1000 
1500 
1000 
500 
250 

1000 

500 

300 
1000 
600 

500 
300 

Finland, leuke verzameling, aardig om voort te zetten 
Israel, een goeddeels complete collectie met hoge cat waarde 
Slechts 
Turkije met zeer veel herdenkingszegels Slechts 
Franse Kolomen (en ex ) Een schitterende collectie met over
wegend motiefzegels 
Franse Kolomen Zéér veel grootformaat en motieven Een van 
de mooiste collecties, die wij ooit in handen kregen 
Rusland, uitsluitend gelegenheidszegels, bijna allemaal complete 
series Zeer hoge cat waarde Slechts 
Bulgarije, een schitterende verzameling waaraan weinig meer 
ontbreekt Met veel van het klassieke goed Slechts 
Saargebied met vele zeldzame zegels 
China met een enorm hoge catalog us waard e Slechts 
Noorwegen Leuke verzameling, waaraan niet zoveel meer ont
breekt Slechts 
Frankrijk, een prachtige collectie, die los uitgepnjsd zeker f800,— 
zou opbrengen Slechts 
Hongarije, meer dan de helft grootformaat' Slechts 
Hongarije, goeddeels compleet, slechts 
Oostenrijk, van zeer bijzondere klasse slechts 
Zwitserland, een prachtobjcct met vele leuke zegels Slechts 
Vaticaan, stijgt jaarlijks in waarde Slechts 
Joegoslavië Is in Joegoslavië een veelvoud van de prijs waard, 
mag helaas met ingevoerd worden Slechts 
Engeland, zeer uitgebreide verzameling met o a no 1, de be 
roemde penny black met een cat waarde van Fr 80,— Weggeef 
prijs 
Beieren, bijna compleet met vele dure zegels Slechts 
Italië, zou los uitgepnjsd zeker het dubbele opbrengen Slechts 
Zweden, praktisch compleet met zeer sterk het klassieke goed 
Slechts 
Portugal, zeer aardige collectie Slechts 
Schilderijen, praktisch allemaal grootformaatzegels Een heel 
museum in huis voor slechts 
Rode Kruis Slechts 
Bloemen wat een pracht' Slechts 
Sport Slechts 

f « , -
f w,— 
f 99,— 

f 79 — 

f225,— 

f 89,— 
f 137,50 
f225,— 
f 7 9 , -

r 7 5 , -

f225,— 
f U,— 
f 99,— 
f U 5 , — 
f125,— 
f249,— 

f149,— 

f225,— 
f149,— 
f 99,— 

f140,— 
f 59,— 

f 49,— 
f 6,90 
f 29,— 
f 29,— 

1 kilo Engeland met zeer veel gelegenheidszegels, bijzonder koopje 
Idem, Engels pondspak (453 gram) 

1 kilo Indonesië, meesc vellen, meer dan 150 soorten, cat waarde min
stens f3000,— 

% „ Indonesië, meer dan 150 soorten, cat waarde minstens f 1500,— 
Yi , Israel met circa 10% gelegenheidszegels 
100 gram Israel, idem 
100 gram Engelse Bankpost, uitsluitend herdenkingszegels, zeer mooi 
Yi kilo Idem 
300 Ruimtevaart Slechts 
61 Moderne motiefsertes Arabische staten (schilderijen, ruimtevaart, 

enz) Samen 411 zegels (Zéér hoge cat waarde') Slechts 

f 29,— 
f 14,90 

f199,— 
f110,— 
f 7 5 , -
f 16,50 
f 14,95 
f 59 — 

f 29 — 

f 9 9 , -

ENGELSE K O L O N I Ë N , e«n object opgezet zonder op kosten te 
letten, waarin zich veel van het mooi i te goed bevindt. N u te koop 
voor een fractie van de prijs die er voor betaald is. Slechts f 29S, 
(circa drieduizend zegels). 

50 Andorra 
50 Angola 
50 Arable 

200 Argentinië 
100 Beieren 
300 Belgiè 
500 België 
100 Bolivia 
100 Brazilië 
200 Bulgarije 
300 
500 
286 China grootformaat. 

uitsl cpl series 
100 Columbia 

50 Costa Rica 
100 Cuba 
200 Denemarken 
500 Duitsland 

1000 Duitsland 
300 Egypte 
100 Engeland 
100 Finland 
300 Frankrijk 
500 Frankrijk 
100 Franse Kol 
300 „ 

25 Gibraltar 
25 Griekenland 
15 Groenland 
25 Haiti 
50 Honduras 
30 Hongkong 
50 Ierland 

200 India 
100 Iraq 

f 9,90 
f 6,75 
f 13,90 
f 7,90 
f 14,90 
f 10,95 
f 17,75 
f 9,90 
f 5,75 
f 5,95 
f 10,90 
f29,50 

f24.90 
f 5,75 
f 8,90 
f 6,90 
f 8,90 
f11,75 
f29,75 
f 3 9 , -
f 5,90 
f 5,90 
f12,50 
f27,50 
f 4,90 
f22,50 
f 7,90 
f 3,90 
f 4,90 
f 5,90 
f 9,90 
f 5,90 
f 4,90 
f11,90 
f 6.90 

100 
300 
500 
50 

300 
500 

50 
75 
50 

100 
50 
50 
50 

100 
50 
50 
50 
50 

100 
50 

100 
100 
100 
200 
300 
200 
100 
500 
200 
100 
500 

1000 

500 
500 

1000 
2000 

Israël 
Italte 
Italië 
Jamaica 
Joegoslavië 

Kenya 
Letland 
Libanon 

Liberia 
Liechtenstein 
Litauen 
Luxemburg 
Malakka 
Malta 
Marocco 
Mauritius 
Mexico 
Monaco 

Mozambique 
Nieuw-Zeeland 
Noorwegen 
Oostenrijk 
Perzie 
Philippijnen 
Polen 
Rusland, zeer mooi 
San Marino 
Spanje, pracht object 
Tsjechoslowakije, een 
zeer bijz collectie 
Turkije 
Eng Kol 

„ zeer mooi 

59.50 
22.50 
11,95 
35,— 

129,— 

A T T E N T I E ! De aangegeven cataloguswaarde is slechts een absoluut gegaran 
deerd minimum' Het kan ook drie of vijf keer zoveel z i jn ' 
S v p vooruitbetaling of rembours Porto extra f 1,40 (rembours f2,15) Wij 
frankeren filatelistisch Bestellingen s v p schriftelijk of telefonisch (ook 's avonds) 

POSTZEGELGROOTHANDEL OPTIMUS 
KAMPHUIZENLAAN 5 - ARNHEM - TEL. 085 -421030 

Postzegelhandel 
W. H. EECEN 

Van Hall-laan 24 - Naarden - Telefoon 3 12 14 - Giro 451627 

ZICHTZENDINGEN 
alle gewenste landen Billijke prijzen Referenties 
opgeven s v p 
Zeer mooie zichtz Ned en O G , Duitsland enz , 
Frankrijk en kol , Engeland en kol , Scandinavië, 
ruimtevaart, flora, fauna, nwe Afrikaanse landen, 
Zuidamenkaanse Staten, Ver Staten 
Speciaal aangeboden pracht collectie Polen m vier 
banden met vele rariteiten, brieven etc Tentoon-
stellingsobject, zeldzaam Prijs ƒ 5000,—. 

GEDRUKTE MANCOLIJSTEN 
Formaat 10 x 13 cm, nummering 4 x 00-99, gekleurd karton per 
10 stuks ƒ1,50, formaat 15 x 21 cm nummering 1-1600, per 10 
stuks ƒ1 50, formaat 9 x 20 cm nummering 1-2000, gekleurd 
karton per 10 stuks ƒ1 60 
Mancoboekje, 20 pag , 8 x 1 4 cm, nummering 40 x 00-99 ƒ 1,— 
Insteek-verzendkaarten, wit, 15 x 11 cm, 4 banden ƒ0,15, per 
100 ƒ13 50 Insteek-verzendkaarten, zwart, 4 pag, waarvan op 
2 pag elk 5 banden ƒ0 30 
Normaal - fluorescerend - fosforescerend ? PHILATEST-FILTER 
geeft het antwoord Compleet met batterij ƒ8,10 
Droogboek, 12 bl vloeipapier, 14 x 20 cm ƒ0,90 en 20 x 30 cm 
ƒ1,70 
Kleurengids voor het vaststellen van postzegelkleuren ƒ 7,90 
Opdrachten boven ƒ30,— 10% korting, beneden ƒ10, h 
ƒ0,75 verzendkosten Vraag gratis prijslijst 

P. W. MEINHARDT 
Vlaskamp 200 - Den Haag - Giro 1253414 - Tel (070) 83 36 83 



O O S T E N R I J K 

J RlPUBLiK . 
'!C)sr[RRncH|: 

13-3-'70. Hofbauers honderdvijitigste sterfdag. 
2 s. Portret Klemens Mar ia HoCbauer, heilig verklaarde 

geestelijke. 

P O L E N 

MWODOWEaüFSACOWNiKOW ( 

Fobk/f^O 

17-l- '70. Vijfentwintig jaar bevrijding Warschau. 
60 gr. , ,Nike"-monunient ter herinnering aan zege op 

nazi's. 
20- l - '70. Honderd jaar drukkersvakverbond. 

60 gr. Oude houtgravure van drukkerij en symboliek van 
moderne druktechniek. 

R O E M E N I Ë 
December '69. Nieuwe gebruikszegels, aanvullende 

waarden. 
3,60 1. Postbode leegt brievenbus. 
4,80 I. Postbode levert post af. 
6,— 1. Telefoon kantoor. 

SAN M A R I N O 
18-2-'70. Tekens dierenriem. 

1, 2, 3. 4, 5, 10, 15, 20, 70, 90, 100 en 180 1. 

SOVJET-UNIE 

Afbeelding zegels gemeld in januar i , bladzijde 39. 

25-12-'69. Uitgiftedatum blok TU-144 ; in januari 
abusievelijk gemeld op 31-12-'69 (bladzijde 39). 

31-12-'69. Roemenie vijfentwintig jaar geleden door 
Sovjetrussische troepen bevrijd. 
6 k. Landswapen, monument voor Sovjetrussische solda

ten in Boekarest. 
3l-12- '69. Moskous televisietoren. 

10 k. TV-toren in volle lengte. 
l - l - ' 70 . Honderdste geboortedag Lenin, schilderijen 

van Sovjetrussische kunstenaars. 

4 k. Portret Lenin. 
4 k. Lenin spreekt in marxistisch gezelschap. 
4 k. Lenin spreekt op tweede parti jdag Russische R S D R P . 
4 k. Eerste dag Sovjets aan de macht . 
4 k. Lenin spreekt met mensen in kantoor. 
4 k. Lenin ontvangt Tsjech Benesj. 
4 k. Lenin spreekt met mensen uit het volk. 
4 k. Lenin spreekt op 1 mei 1920. 
4 k. Lenin geëerd als grondlegger van het communisme. 

met portret. 
4 k. Raket ten als symbool van de Sovjetrussische macht . 
Teksten bij de afbeeldingen verklaren de voorstellingen. 

l - l - ' 70 . Ruimtefotografie van aarde en maan , door 
Zond-6 en -7 . 
100 k. Blok met twee ongetande zegelbeelden van 50 k. 
a O p n a m e van aarde door Zond-7. (In de waarde 10 k. 

uitgegeven op 26-12-'69). 
b O p n a m e van maan door Zond-6. 

TSJECHOSL O W AKIJE 
Januar i '70. Wereldskikampioenschappen, Hoge Ta -

tra. 
50 h. Skisprong. 
60 h. Skiloper. 
1,— kr. Sprong van helling. 
1,60 kr. Skister. 

17-2-70. UNESCO-ser ie . 
40 h. Portret J. A. Komensky, geboren in 1670, pedagoog. 
40 h. Portret van Beethoven, geboren in 1770,componi-.t. 

T U R K I J E 
25-I2- '69. Nieuwe gebruikszege!. 

10 k. beige en bronsgroen, Standbeel Ataturk te paard 
in Bursa. 

IJSLAND 
16-2-'70. Vijftig jaar hooggerechtshof in IJsland. 

6,50 kr. grijs, bruin en blauw. Zitt ing hof. 

H/eSTIRETTUR fSlANDS 
1920 1970 

S L A N D 650KR 

Afbeelding zegel gemeld in januar i , bladzijde 39. 

ZWITSERLAND 
26-2-'70. Herdenkingserie. 

20 c. Zwitsers telegraafagentschap 75 j a a r ; ponsband. 
30 c. Zwitsers brandweerliedengenootschap honderd j aa r ; 

gestileerde uitbeelding van brandweerman die kind 
redt . 

ne uitbeel-
eugel. 

30 c. Pro-Infirmisstichting vijftig j aa r ; moden 
ding van het embleem, een geketende vit 

50 c. Verenigde Naties vijfentwintig j aa r ; embleem V N 
en tekst Vrede en vooruitgang. 

80 c. Opening nieuwe hoofdzetel Wereldpostunie; U P U -
gebouw in Bern. 

BUITEN EUROPA 
AF ARS EN ISSAS 

TtraUIOIRt fmUi%MSAfARS iiixs ISSAS 

. OJlööt-.fl.HCTi^ K S iK}S.'fj 

I5-12-'69. Nieuwe strafportzegels. 
1, 2. 5 en 10 f. Melkkan van nomadenvolk. 

3-3-70. Postkantoor Djibouti. 
40 f. Gei icht op gebouw. 

AFGHANISTAN 
14-10-'69. Vijfenvijftigste verjaardag koning. 

2 en 6 a. Portret M o h a m m e d Zahir Sjah. 
16-10-'69. Toeslagzegel Afghaans Rode Kruis. 

6 + 1 a. Rode Halve M a a n . 
25-10-'69. Dag van de Verenigde Naties. 

5 a. Embleem V.N. 
12-11-'69. Werelddag Internationale Telecommuni

catie Unie. 
6 en 12 a. Embleem met pijlen. 

55 AJMAN 
10-10-'69. Maanlanding Apollo 11. 

1 r. Ruimte- en landingsvaartuig. 
2 r. Wereldbol en ruimtevaartuig. 
5 r. Drie ruimtevaarders en maan . 
Blokje: 12 r. Ruimtevaarder komt uit landingsvaartuig. 
Al^es getand en ongetand. 

25-12-'69. Kerstzegels, reprodukties schilderijen. 
1 dh. Madonna met kind, Botticelli. 

2 dh. Voorstelling in de tempel, Meml ing . 
3 dh. Huwelijk van Sint Cather ina , Correggio. 
i dh . Madonna met kind en Sint Johannes, Botticelli. 
5 dh. Vlucht naar Egvpte, Giot 'o . 

15 dh. Jezus tussen de doktoren, Hoffmann. 
2 ,— r. Doop van Christus, Verrocchio. 
3 ,— r. Gethsémané, El Greco. 
Blokje van 15,— r. Aanbidding door de wijzen, Luini . 

5- l - '70. Maan land ing Apollo 12. 
1 dh. Portretten Chaffee, White en Grissom, ApoUo 1. 
2 dh. Portretten Schirra, Cunningham. Eisele, Apollo 7. 
5 dh. Ruimtewandel ing, ApoUo 9. 

10 dh. Portretten Cerhan, Young, Stafford, Apollo 10. 
3 ,— r. Portretten Aldrin, Collins en Armstrong, Apollo 11. 
5 ,—r. Apollo 12. 
Blokie van 15,— r. President Kennedy met ruimtevaarders. 

5-l- '70. Tweehonderdste geboortedag Napoleon. 
20,— r. Reprodukt ie : „Napoleon bij Malmaison", door 

Gerard, op goudfolie gedrukt . 

X AJMAN-MANAMA 
10-I0-'69. Maan land ing Apollo 11. 

r r. Apollo 11. 
2 r. Landingsvaartuig op maan . 
3 r. Vaar tu ig stijgt van m a a n op . 

12 r. P l a iue t t e , die op maan is achtergebleven. 
Ook hier alles getand en ongetand. 

25-12-'69. Kerstzegels, reprodukties schilderijen. 
1 dh. Aanbidding door de wijzen, Breughel. 
2 dh. Soldaat, fragment eerste zegel. 
4 dh. Herder draagt gouden schaal, idem 
5 dh . Twee herders, idem 

10 dh. Hoofden van de drie koningen, idem. 
6,— r. Maagd en kind, idem. 
Blokie van 15,— r. „De weg - winter" , reproduktie schil
dering van Currier en Ives, U.S.A., 1830. 

5-l- '70. Maan land ing Apollo 12. 
1 dh. Portret Komarov en Soyuz 1. 
2 dh . Soyuz 3. 
4 dh . Soyuz 4 en 5. 
5 dh. Soyuz 4 en 5, ruimtewandel ing. 

10 dh, Maaniandingsvaartuig. 
3 , — r. Planten van Amerikaanse vlag op maan . 
5,— r. Apollo 12 in de ruimte. 
Blokje van 15 r. Ruimtevaar tuigen van Sovjet-Unie en 
U.S.A. 

ALGERIJE 
29-12-'69. Nieuwe uitgiftedatum, 

januar i , bladzijde 33. 
Zegel gemeld in 

ANGUILLA 
10-6-'69. Bloemen gekweekt op Kleine Antillen. 

10, 15, 40 en 50 c. Verschillende inlandse bloemen. 
22-9-'69. Schelpenserie. 

10, 15, 40 en 50 c. Verschillende schelpensoorten. 
27-i0- '69. Kerstzegels. 

1, 20, 25, 40 en 60 c. Opdruk op zegels uit gebruiksserie, 
Yvert 1,9, 10, II en 12 met „Christmas 1969" en sym
bolische kerstvoorstellingen. 

l-12-'69. Vissenserie. 
10, 15, 40 en 50 c. Verschillende soorten inlandse vis. 

ANTIGUA 
20-l - '70. Postzegels, speciaal voor au tomaten . 

5, 10 en 25 c. Wapen van het land. 

ARGENTINIË 
13-9-'69. Vijftigste verjaardag eerste luchtvervoer. 

20 p . Antiek vliegtuig, type tweedekker. 
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Kijkdagen: 

Kijkavonden: 

Geveild wordt onder meer: 

ONZE 
38e VEILING 

VINDT PLAATS 
OI^ 

13 en 14 MAART 
A.S. 

ledere dag in ons kantoor (ook zaterdag) vanaf 28 februari 

Dinsdag 10 en donderdag 12 maart 

* Nederland en O.R. 
* Westeuropese landen met topseries 
* Veel Overzee, waarbij uitgebreide Engelse Koloniën 
* Enorm aantal collecties, restanten, stockboeken enz. 

Vraagt regelmatig toezending van onze mooi uitgevoerde 
veilingcatalogi (een briefkaartje is voldoende) 

Vraagt tevens onze zeer gunstige inzendvoorwaarden! 

Tot 18 maart kan nog goed materiaal worden aangenomen 
voor onze volgende veiling, welke gehouden wordt op 
17 en 18 april 

Bij toezending per post uitsluitend aangetekend 

ledere filatelist is op onze veilingen steeds van harte welkom 

i r . B. DE MUNNIK 
Korte Houtstraat 20b - Den Haag - Telefoon (070) 18 05 00 



BAHAMAS 
23-2-'70. Padvindstersserie. 

3, 12 en 15 c. Verschillende padvindstersactiviteiten. 

BAHRAIN 
23-2-'70. Tweede conferentie organisatie Arabische 

steden. 
30 en 150 f. Kaart Bahrain, stadhuisgebouw van Manama 
en wapen van de stad. 

l-3- '70. Derde internationale conferentie Aziatische 
archeologie. 

60 f. Koperen stierenkop, Barbar. 
80 f. Gezicht op de ruines. 

120 f. Grafheuvels van Bahrain. 
150 f. De , .Dilmun"-zegel. 

B H U T A N 
19-l- '70. Driedimensionale schilderijenserie. 

Acht verschillende waarden met reprodukties van schil
derijen van Clouet, Van r.yke, David, Winslow Homer, 
Rubens. Gentileschi Ghirlandaio en Raphael . 

BIAFRA 
17-12-'69. Kerstzegels 1969. 

4, 6 en 9 d., 3 sh. / ege ls ,,Bezoek van paus Paulus" met 
opdruk ..Christmas 1969. Peace on earth and goodwill 
to all men" . 
Blokie van £ I.— met opdruk „Christmas 1969". 

Januar i '40. Hulp aan kinderen. 
2 f 1 d., 4 1 2 d.. 1 sh. 1 6 d.. 2 sh. 6 d. t 1 sh. 3 d. 
en blokje 10 sh. \ 5 sh. Opdrukken op bestaande serie 
herdenking tweede verjaardag onafhankelijkheid. 

BOEROENDI 

6-I- '70. Inseklenserie. gewone post, 
0.50 f. Sternotomis bohemani. 
1,— f. Tetralobus fiabellicornis. 
1,50 f. C!)helorrhina polyphemus. 
2,— f. Brachytritus hieroglyphicus. 
3 ,— f. Goliathus goliathus. 
3.50 1. Homoderus mellyi. 
4.— f. Sternotomis bohemani . 
5 . ~ f. Tretalobus fiabellicornis. 

2O-!-'70. Vervolg insektenserie, luchtpost. 
6 f. Homoderus mellyi. 
8 f. Tetralobus flabellicornis. 

10 f. Chellorrhina polyphenms. 
14 f. Brachytritus hieroglyphicus. 
15 f. Goliathus goliathus. 
20 f. Stephanorrhina guttata. 

BOLIVIË 
'29-10-'69. Herdenking Franklin D. Roosevelt. 

5 p . Portret widen president der Verenigde Staten. 
29-10-'69. Olympische zomerspelen Mexico. 

40 c. Schieten. 
50 c. Paarderennen. 
60 c. Kanoen. 
1,20 p . Hardlopen. 
2,80 p. Discuswerpen. 
5,— p. Hordenlopen 

BRAZILIË 
15-11-'69. Postzegeltentüonstelling , ,Abuexpo-69". 

10 c. Embleem tentoonstelling. 
23-11-'69. J a a r van de luchtvaartindustrie. 

50 c. Tweemotorig passagiersvliegtuig. 
24-11-'69. Aanvullende waarde Week ter bestrijding 

van de lepra. 
5 c. Verplichte toeslagzegel met embleem. 

28-11-'69. Duizendste voetbalgoal gescoord door Pele. 
10 c. Pele schiet bal in goal. 

8-12-'69. Kerstzegel, 
10 c. Madonna met kind. 

9-l2- '69. Dag van de marine . 

5 c. Symbolische voorstelling. 
18-12-'69. Kerstblokje. 

75 c. Blokje met gelijke zegel als de eerder gemelde kerst
zegel. 

26-12-'69. Honderdvijftigste geboortedag Dr. Her
mann Blumenau. 
20 c. Portret van de ontdekkingsreiziger (1819-1899), 

BROENEI 

20-12-'69. Nieuwe uitgiftedatum van de in het okto
bernummer gemelde serie: opening nieuw jeugdcentrum. 

CAMBODJA 
27-11-'69. Opening spoorweg Phnom-Penh-Sihanouk-

ville. 
3 r. Kaar t land en treinstel. 
6 r. Stationsgebouw van Phnom-Penh. 
8 r. Diesellreinslel en modern station. 
9 r. Stoomtrein in station van Sihanoukville. 

C A MER O EN 
l - l - '70 . Tiende verjaardag onafhankelijkheid. 

1.000 f. Wapen van land. kaart en portret staatshoofd. 
15-l- '70. Open ing nieuw hotel. 

30 f. Gezicht op hotel du Mont-Fébé in Yaoundé. 
25-1-'70. Honderdste geboortedag Lenin. 

50 f. Portret Lenin (1870-1924.) 
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CANADA 

I8-'2-'70. Deelneming Canada in Internationaal bio
logisch programma. 
6 c. groen, lichtoranje en blauw. Microfoto inwendige 
structuur van blad. 

CENTRAALAFRIKAANSE REPUBLIEK 

l - I2- '69. Zegel ter ere van president republiek. 
30 f. Portret Jean Bedel Bokassa. 

12-12-'69. Tien jaar luchtveiligheidsdienst ASECNA. 
100 f. Gelijk aan zegel van Cameroen, gemeld in januari, 
bladzijde 33. 

6- l- '70. Serie muziekinstrumenten. 
10 f. Snaarinstrument , ,Garayah" . 
15 f. Harp „Ngombi" . 
30 f. Xylofoon. 
50 f. Snaarinstrument , ,Ndala" . 

130 f. Trommels , ,Gatta en Babyon". 

CHILI 
November '69. Krachtstat ion van Rape l . 

40 c. en 3 , — e. Gezicht op d a m en krachtstation. 
l-12-'69. Vierhonderd jaar bijbel in Chili. 

40 c. en 1,— e. Opengeslagen bijbel met Inschrift. 

CHINA (FORMOSA) 
28-12-'69. Aardstation voor communicatiesatelliet. 

1,—, 5,— en 8,— %. Station in Noord-Taiwan en satelliet 
in sterrenhemel. 

2 3 — 1 - 7 0 . O u d e Chinese kunstschatten. 
1,— 8. Begonia-achtige vaas van gelakt houtsnijwerk, 

Chingdynastie, (1644-1913). 
1,50 S. Agaten sHjpsteen, Chingdynastie. 
2.— S. Twee Chïn-li-chih's (bittere meloen) met blade

ren, van witte j ade ; Chingdynastie. 
2,50 8. Schaapherder en ram, van zwarte jade, Handyna-

stie (206 voor tot 220 na Christus). 
4,— 8. Tweelingvaaas met deksel van Chien-lungporse-

lem (1736-1796), Chingdynastie. 
5,— 8. Vaas, gedragen door drie heilige stieren, van Ju 

porselein; noordelijke Sungdynastie (960-1126). 

COLOMBIA 
16-12-'69. Kerstzegels. 

60 c. en 1,— p . Brief wordt in postbus gegooid. 
1,50 p . Kind met kerstcadeautjes. 

C O M O R E N 

5-3-'70. Bloem. 
25 f. Euphorbia Pulcherrima. 

C O N G O BRAZZAVILLE 
12-12-'69. Tiende verjaardag ASECNA. 

100 f. Zegel gelijk aan die van Cameroen, gemeld in janu
ari, bladzijde 33. 

20- l - '70. Textielfabriek van Kinsoundi - Sotexco. 
15 f. Gezicht op fabrieksgebouwen. 
20 f. Vrouwen werken aan spinmachines. 
25 f. Bedrukken van stoffen. 
30 f. Controle van stoffen. 

30-l- '70. Nieuw hotel in Brazzaville. 
90 f. Gezicht op hotel Cosmos. 

10-2-'70. Kerk van Linzolo. 
25 f. Gezicht op de uit 1898 daterende kerk. 

20-2-'70. Inlandse kunst en cultuur, luchtpostserie. 
100 f. Schi 1derschooi van Poto-Poto. 
150 f. Beeldhouwles. 

200 f. Pottenbakker aan het werk. 
25-2-'70. Toerismeserie. 

70 f. Kloof van Diosso. 
90 f. Waterval van Foulakari . 

10-3-'70. Reprodukties schilderijen, luchtpost. 
150 f. Kind met kersen, John Russell (1745-1806). 
200 f. Portret Erasmus, Hans Holbein de jongere (1497-

1543). 
250 f. Het stilzwijgen, Bernardino Luini (1745-1532). 
300 f. Scène bloedbad van Scio, Delacroix (1798-1863). 
500 f. Inneming van Constantinopel door kruisvaarders, 

Delacroix. 
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ENGROS KOPEN BELANGRIJK VOORDELIGER 
Nederland en O.G. aanbieding per 1 en per 10 

Nederland 
248/51 ■> 
277» 
287/88»' 
289/92° 
299° 
300/04° 
309° 
318/22° 
332/45*» 
346/49»» 
346/49» 
356/73»» 
374/78° 
379/91 •» 
379a/d»» 
392/96»» 
397/01»» 
402/03»» 
402/03B»» 
405/21»» 
423/27»» 
428/42»» 
444/48»» 
449/53»» 
454/59»» 
462»» 
469/73»» 
474/89»» 
490/94»» 
495/99*» 
494/99° 
500/03»» 
500/03° 
504/05»» 
506/07»» 
508/12»» 
508/12° 
513/17»» 
518/33»» 
518/33» 
534/37»» 
534/37» 
538/41»* 
538/41° 
542/43»» 
544/48»» 
544/48° 
550/55»* 
556/60»» 
561/62»» 
563/67»» 
568/72»» 
573/77»» 
578/81»» 
582»» 
583/87** 
588/91*» 
592/95** 
596/00** 
601** 
602/06** 
607/11** 
612/16** 
640° 
641/45** 
646** 
647/48** 
649/53** 
654** 
655/59** 
660*» 
661/65»» 
666/70»» 
671/75»* 
676/80»» 
681/82»» 
683/87** 
688/92** 
693/94** 
695/99** 
700/01** 
702/06** 
707/11** 
713/14*» 
715/19»* 
720/21** 
722/26** 
727/28** 
729/30»» 
731/35»* 
736/37** 
738/42** 
743/44** 
745/46** 
747/51** 

1 X 
15,— 

2,75 
7,75 
4.75 
1,60 
3,10 
0,95 
5,— 
9.25 

155,— 
115,— 
45,— 

1.10 
2,25 
3,— 
2,30 
0,70 
5,— 

52,50 
1 , — 
0,50 
4,50 
0,60 
2,— 
2.— 
7,25 
1,75 

28.50 
3,— 
2,50 
1,40 
4,— 
1,75 
0,85 
1 , — 
2,50 
1,30 
5,50 

75,— 
55,— 

275,— 
195,— 

5,25 
2,50 
2,50 
5,60 
2,80 

13,— 
25,— 
2,75 

10,— 
10.50 
8,50 

10,— 
1,25 

10,50 
3,— 

31 ,— 
6,75 
0,25 

10,50 
7.25 
9,50 
1.25 

11,50 
1,25 
1,55 
6,— 
0,45 
6,25 
0,50 
6,— 
7,— 

l O x 
120,— 

21,— 
64,— 
38,— 
12,— 
25,— 
7,20 

40.— 
74,— 
—,— 
—,— 

400,— 
8,50 

18,— 
24,— 
18,— 
5,50 

40,— 
—,— 
7,— 
3,50 

36,— 
4,50 

16,— 
16,— 
60,— 
14,— 
—,— 24,— 
20,— 
11 ,— 
32,— 
14,— 
6,50 
8,— 

20,— 
10,— 
45,— 
—,— 
—,— 
—,— 
—,— 
* 2 , — 
20,— 
20,— 
46,— 
22,50 

108,— 
210,— 

23,— 
84,— 
85,— 
70,— 
84,— 
10,— 
86,— 
25,— 

260,— 
55,— 

2,— 
88,— 
60,— 
80,— 
10,— 
95,— 
10,— 
12,50 
50,— 
3,50 

53,— 
4,— 

50,— 
55,— 

17,50 144,— 
5,25 

18,50 
4,50 
5,— 
1,25 
5,— 
2,— 
6,50 
4,75 
0,85 
3,80 
0,75 
6,75 
2,25 
0,95 
4,25 
1,75 
5,— 
1,65 
2,— 
5,50 

42,— 
150,— 
37,— 
40,— 
10.— 
40.— 
16,— 
52,— 
38,— 
0,65 

3 1 , — 
5,50 

54,— 
18,— 
7,50 

34,— 
14,— 
40,— 
13,— 
16,— 
45,— 

752/56*» 
757/58»* 
759/63»* 
764/65** 
766/70** 
771/73** 
774/76** 
777/78** 
779/83** 
784/85»» 
786/90»* 
791** 
795/99** 
800/01** 
802/06** 
807/10** 
811*» 
812/15»» 
816/17»* 
818/19** 
820** 
821/26** 
827/28»» 
829** 
830/34** 
835»» 
836/38»» 
839»» 
840/41 • • 
842/46»* 
847/48** 
849/53** 
854** 
855** 
856/57** 
858** 
859/63*» 
868/69»» 
870/74»» 
875»» 
876»» 
877/81»» 
882/83»» 
884/85»» 
886/88»* 
889/93** 
894/98** 
899»» 
900»* 
901/05** 
906/07** 
908»* 
909/11»* 
912/16»» 
917»» 
918/19»» 
920/24»» 
925/26*» 
930/32** 

boekjes 
56** 
56/57** 
58/59** 
59a** 
Lp. 4/5** 
Lp. 6/8** 
Lp. 12/13** 
Lp. 12/13* 
D. 20/24° 
D. 25/26° 

Ned. Indië 
298/03*» 
304/16»* 

Curasao 
82/88** 
103** 
158/63»* 
164/67** 
182/84** 
196/97** 
198/99** 
211/17** 

Ned. Anti l 
244** 
246** 
248/52»* 
253/54** 
258/60** 
262/64** 
265/68** 
270»» 

l x 
4,25 
0,50 
3.25 
1,15 
3,— 
1,40 
2,40 
0,75 
3,25 
0,90 
3,75 
1,50 
2,— 
1,25 
1,90 
0,70 
0,20 
1,25 
0,50 
0,75 
0,25 
3,75 
0,45 
0.20 
1,90 
0,20 
0,75 
1 , — 
0,75 
1,65 
0,50 
1,90 
7,— 
0,25 
1,25 
1,90 
2,— 
0,80 
2,— 
2,75 
0,25 
2,20 
1 , — 
1,10 
5,75 
2,20 
2,20 
3,40 
0,30 
2,60 
1 , — 
0,35 
1.10 
2,60 
3,50 
0,90 
2,60 
0,90 
1,75 

5,50 
7,50 
3,50 
2,25 
0,60 

35,— 
250,— 
195,— 

2,75 
4,40 

1,75 
7,— 

24 — 
1,75 
3,25 
2,60 
2,35 
1.15 
1 , — 
2,75 

en 
1,20 
2,75 

18,— 
2,40 
3,25 
2,50 
5,80 
1,40 

lOx 
35,— 
3,50 

26,— 
9,— 

2 4 , 
11 ,— 
19,— 
6,— 

26,— 
7,— 

30,— 
12,— 
16,— 
10,— 
15,— 
5,50 
1,50 

10,— 
4,— 
6,— 
2,— 

30,— 
3,50 
1,50 

15,— 
1,50 
6,— 
8,— 
6,— 

13,— 
4,— 

15,— 
56,— 

2.— 
10,— 
15,— 
16,— 
6.— 

16.— 
22,— 

2,— 
17,50 
8,— 
9,— 

52.50 
17,50 
17,50 
28,— 
2,40 

21 ,— 
8 , 
2,80 
9,— 

21 ,— 
29,— 
7,50 

21 .— 
7.50 

15,— 

44.— 
60.— 
28.— 
18,— 
4,50 

—,— 
—,— 
—,— 22,— 
35,— 

14,— 
56.— 

90 — 
14,— 
26,— 
21 ,— 
19,— 
9,50 
8,— 

22,— 

9,50 
22,— 
45,— 
19,— 
25,— 
20,— 
48,— 
11,— 

271/74»» 
275»» 
291/92»» 
293/96»» 
304/06»» 
307/10»» 
311/13»» 
315/17»» 
318/21»» 
323/24»» 
325/28»» 
329»* 
330/32»» 
333»» 
334/35»» 
338/42»» 
345/46»» 
347/50»» 
355/57»» 
364/67»» 
372/75»» 
376/79»» 
393/95»» 
396/99»» 
400/03»» 
410/13»* 

Suriname 
111/14** 
187/89° 
200/01*» 
206/09»» 
214/19»* 
274/75** 
276/77** ■ 
295/96** 
316*» 
317/20»» 
324»» 
325»» 
326/29»» 
335** 
336/39** 
340/44** 
345/46** 
347/48*» 
349/53»* 
354/60*» 
361/70»» 
371/75»» 
376/77»* 
378** 
379/83** 
384/85** 
386/87** 
388/89»* 
390/93** 
394/95** 
396/97»» 
398/02»» 
403»» 
405/09»» 
405/09»» 
410/13»» 
414/17»» 
418»» 
419»» 
420/23»» 
424** 
425/26** 
427/30** 
431/34** 
435** 
447/48** 
449/52** 
453/57** 
458/59** 
460/61** 
462/66** 
467** 
468/69** 
470/74»» 
475/76** 
477/78** 
479/80** 
481/83** 
490/94*» 
499/01»» 
502/04»* 
505/09** 
510*» 
511/15»* 
Lp. 27/28*» 
Lp. 32»» 
Port 47/57° 

1x 
5,25 
3,50 
1,20 
4,— 
2,10 
3,25 
2,50 
5,25 
3,75 
1,25 
2,10 
3,50 
3,50 
1,60 
2.— 
3.75 
2,— 
3,50 
1,60 
2.60 
1,40 
2,— 
1,55 
3.— 
2,75 
2,75 

6,75 
3,75 
2,10 
6,— 

14,75 
1,15 
8,50 
8,25 
0,95 
7,25 
0,95 
0,95 
4,75 
3,50 
6,25 

13,— 
1,40 
3,35 
7,90 
1.05 

13.— 
4.50 
0.70 
0.90 
5,— 
0,95 
1,40 
1,40 
2,45 
1,20 
1,20 
4,90 
4,50 
4,20, 
4,20, 
2,45 
2,45 
1,95 
0,90 
2,75 
0,70 
0,70 
2,30 
2,30 
1,90 
0,90 
1,60 
4,— 
1,25 
1,25 
3,50 
1,40 
1,10 
3,50 
0,90 
1,10 
1 , — 
1.75 
4,— 
1,90 
2,10 
4 — 
1,60 
K— 
5,60 
1,25 

10,50 

l O x 
42,— 
28,— 
9,50 

32,— 
17,— 
26,— 
20,— 
«,— 
30.— 
10.— 
17.— 
28.— 
27.— 
13.— 
16.— 
30,— 
16,— 
28,— 
13,— 
21 ,— 
1 1 , — 
16,— 
12,50 
24,— 
22,— 
23.— 

53.— 
30,— 
17,— 
48,— 

120,— 
9,— 

68,— 
66,— 

7,50 
60,— 
7,50 
7,50 

38,— 
2 8 , 
50,— 

105,— 
1 1 , — 
26,— 
63,— 

8,— 
105,— 

36,— 
5,— 
7,— 

40,— 
7,— 

1 1 , — 
1 1 , — 
19.— 

9.50 
9.50 

39,— 
36.— 
33— 
33— 

19,— 
19,— 
15,— 
6,50 

22.— 
5,50 
5,50 

17,— 
17,— 
15,— 
6,50 

12,50 
32,— 
10,— 
10,— 
28,— 
1 1 , — 

9,— 
28,— 
7,— 
9,— 
8,— 

1 4 , 
34.— 
16.— 
18.— 
34.— 
14.— 
34,— 
45.— 
10,— 
85,— 

** = postfris zonder plakker, * = ongebruikt met plakker, " = mooi gebruikt. 
Lever ook per 5 X tegen genoteerde prijzen per 10 X, aanbieding vriiblijvend op 
voorraad, porto extra. Postgiro 271040, Prijzen zijn incl. BTW. 
Aankoop: wij zijn steeds kopers van hier genoemde soorten engros en zien WH aan
biedingen met belangstelling tegemoet. Bezoek alleen na telef. afspraak. 

J. H. ACKERMANN 
Lutkemeerweg 149, Halfweg NH, Tel. (020) 19 41 87 

Speciale aanbieding Hongarije ongebruikt 
5 0 cent per Yvert franc No's volgens Yvert 1970 
7, 8, 9, 10, 11, 12. (A. 13, U , 15, 16, 17) (A. 20, 21, 22) (I 23. 24, 25. 
26, 27. 28, 29. 30, 31. 33, 34. 35) (II 23, 24, 26. 27. 28, 29. 30. 31. 32. 
33) 37/55*. 56/70* (15). 72/88* (189/105*). (II 89. 90. 92. 93. 94. 95, 
96, 101, 102,103) 106/22* 123/24*, 125/41*, 142/58*. 195/61*. 162/63, 
164/82*. 183/84, 185/86, 187/92, 195/216*, 217/39*, 240/44, 245/63*, 
263A/E, 264/83*, 284/86, 287/311*, 315/16, 319/23, 324/41*. 342/44, 
351/67*, 368/70, 371/78, 379/88*, 389/97*, 406/16A*, 417/19, 420/22, 
423/27, 428/31, 432/38*, 439/42, 443/44, 445/48. 449/60*. 461. 462/66. 
468/72, 473/78, 484/89, 490/503*, 504/05. 506/08. 508A/C. 510D/12C. 
513/18. 519/23, 524/37*, 538/41, 542/46. 547/49. 550/52, 553/57, 559/61 
562/65, 568/69, 570/72, 573/77. 578/91*. 592/95, 596, 598/601, 603/05, 
603/05n, 606/11, 612/28B*. 629/33, 634/36, 637/45, 646/48, 649/52, 
653/56.657/62, 663/75A, 663/75A, 676, 677/719,720/23, 724/31, 732/39, 
740/54, 755/72, 773/85, 786/87, 788/806, 807/10,811/13,814/27,828/37, 
838/41, 842/54, 855/57, 858/67, 868, 869, 870/72, 873/74, 879/82 + 
Ltp. 66/69, 883/93*. 895, 897, 901/04, 905/07, 908/12, 913/15, 916/17 
+ Ltp. 90n, 918/20, 921/23, 924/26. 927/40A*. 927/40B*. 942/45. 
946/47. 948/50. 951/52, 953/57, 958/62, 963/67, 976/78. 979/81. 982/85. 
982/85n, 986/89n. 991/9in. 992/94. 995/96. 997/1001^. 1004A/12*. 
1005n, 10060. 1007[j], 1008n, 1013/16, 1020, 1021/23, 1024/28, 
1029/30, 1031/33. 1034/39. 1034/39n, 1040/41, 1043/45, 1050/51, 
1052/53, 1057/62. 1063/65. 1066/67, 1068/69, 1070/71, 1072, 1073/77, 
1078. 1080/91*. 1092/96. 1097/1101. 1102/09. 1110/11. 1110/1in, 
1112/14,1115/17,1118/20.1124/25.1127/29.1130/37.1138/39.1140/50, 
1151/54, 1155, 1156, 1157, 1158/77, 1178, 1179/81, 1182, 1183/89, 
1190/97,1198/99.1200.1200a. 1200b. 1201.1202/09.1210/11.1212/17. 
1218/23. 1224. 1225/26, 1227, 1230/34 + Ltp. 197, 1237/42, 1243, 
1244/46, 1247, 1249/56, 1257/63, 1264/65, 1266/72, 1273/75, 1276/77, 
1278/84. 1285, 1285 vignettes. 1286. 1287/94, 1287/94n, 1295/1302, 
1303/07,1308/13,1314,1314n, 1315,1316,1317/20.1321/24,1325/26, 
1327/34, 1335/44*, 1345/52, 1353/59, 1360/61.1362. 1363/64. 1365/78. 
1379/89, 1391/94, 1395/1401, 1402, 1403/10, 1411/12D, 1413/22, 1423/ 
28, 1429/30, 1431/32, 1433/36, 1437/39, 1440/43, 1440/43 feuilles, 
1440/430. 1^4/47, 1444/47^, 1444/47 feuilles, 1448/51, 1452/54, 
1455/58, 1459/65, 1466/68, 1469/76, 1477, 1478/85, 1486/93, 1494, 
1495/1504, 1505/11, 1512/13, 1513 feuilles, 1514, 1515, 1516/22, 1516 
vignettes, 1523, 1524, 1525. 1526/29. 1530/38, 1539/45, 1546, 1547, 
1548/49. 1550, 1 5 5 0 ^ , 1551, 1552/54. 1555/76, 1577, 1578, 1579/87, 
1588/91, 1592, 1593, 1594, 1595/98, 1599/1605. 1606/13, 1614/21, 
1622/29. 1630/37, 1638. 1639, 1640. 1641. 1642. 1643, 1644, 1645, 
1646, 1647. 1648, 1649/58, 1659, 1660, 1661, 1662/69, 1662/69^ , 
1670, 1671/74, 1675, 1 6 7 5 ^ , 1676, 16760 , 1677/79. 1677/790, 1680. 
16800 . 1681, 16810 . 1682. 1683/89, 1690/99, 1690/99O 1700/11, 
1700/11O. 1712/20, 1712/20O, 1721/29, 1721/290, 1730, 1731, 1732, 
1733, 17330,1734/42,1734/420,1743, 1744/53, 1754/62, 1763, 1764, 
1765,1766/75,1776/79,1780/88, 1780/880.1789,1790/98, 1790/980

1799,1800,1801 /06,1807/08,1815/23,1826,1827,1828,1829,1830,1831, 
1832/40, 1841/42. 1843/51. 1852/59, 1861/64, 1865/71, 1865/710. 
1872/79, 1880/86, 1887, 1888, 1903/09, 1910/16, 1917/24, 1925/27, 
1928, 1929, 1930. 1931/37, 1938/45. 1946. 1947/54. 1955, 1956/63, 
1964, 1965, 1966. (1967/73, 1974), 1975/83, 1985, 1986, 1987/90, 
2004/06, 2007/08, 2009, 2010/16, 2017, 2018. 

Luchtpost: 1/2, 3/5, 6/11, 24/25, 35/44. 45/47. 47A/D, 48/51, 52, 
53/56, 57, 58/65, 66/69, 90. 9 0 O . 90A, 91/92, 95, 96, 97/105,111/140. 
115/17, 119/29, 119290, 132, 133, 134/35, 136/45, 136/450. 148/52, 
153/59, 159A, 159AO, 160/69, 160/690. 170/72. 173/180. 181/88. 
192/93, 194, 195/96, 197, 198/205, 198/205O. 211/12, 213/22. 223. 
224/27, 228/30, 231, 232/40, 241/42, 243/49. 250/57. 258/69. 270/71. 
270/710. 272/78. 279/91. 292/95, 296/99, 301/08. 

Blokken: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10/12, 10 /120 , 13. 1^/15. U / 1 5 0 . 18, 19' 
21. 23. 26/28. 33, 3 3 0 , 34, 36, 3 6 0 . 37, 38, 39, 40, 41 . 42, 43, 44, 45, 
46. 47. 48. 49. 4 9 0 , 50, 51, 52, 5 2 0 , 53, 54, 55, 56, 57. 58, 60, 61, 
63, 64.65. 66,67, 68,69,70, 71, 73.74. (879/82 en Ltp. 66/69. blokken), 
(1440/1443 blokken), (1440/43O blokken), (1444/47 blokken). (1513 
blokken). 

Kranten: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10, 11, 12/13. 

Dienst: 1/8*. 9/10. 11/24*. 25/26, 27/28, 29/31. 

Port : 1/9*. 10/16*, (t 1 1 / , x 12, 12, 14. 16, 16A) 25/32, 33, 33A, 
34/46*. 47/52*. 54/58*. 59/64, 65/66, 67/70*. 71/88*. 89/91*, 92/103*, 
(t 14, 95/99) 108A/13, 114/19. 114a, 115a, 120/29, 130/38*, 174/81. 
182/84,185/96,197/214. 

* deze series zijn ook los verkrijgbaar. O i ' ongetand. 

Bovenstaande no's zijn grotendeels ook gebruikt voorradig tegen 40 
cent per franc. 

U W Z A A K 

POSTZEGELHANDEL PHILADELPHIA 
KRUISWEG 43  HAARLEM  Tel. (023) 32 0138 



COSTA RICA 
2 3 - l l - ' 6 9 . Vierde CONCACAF-voetbalkampioen-

schappen. 
65 c. Embleem, kaart van Noord- en Gentraalamerika. 
75 c. Drie spelers met ba l . 
85 c. Voorhoedespeler met baL 
1,— S- Twee spelers met ba l . 

December '69. Kerstzegels (verplichte toeslag voor 
kinderdorp) . 
5 c. oranje, 5 c. groen, 5 c. bruin, 5 c. blauw. Maagd en 
kind. 

CUBA 

TjtiiHd. om LA cRHadA »E ZAriLVjt 

l - I2- '69 . Kcrstzegels 1969/70, bloemen. 
I c. Petrea volubilis. 
1 c. Glitoria ternatea. 
1 c. Duranta repens. 
I c. Ruellia tuberosa. 
I c. Plumbago capensis. 
3 c. Thevetia peruviana. 
3 c. Hibiscus elatus. 
3 c. Al lamanda cathartica. 
3 c. Cosmos sulphurus. 
3 c. Turnc ra ulmifolia. 

13 c. Ner ium oleander. 
13 c, Gordia sebestena. 
13 c. Lochnera rosea. 
13 c. Ja t ropha integerrima. 
13 c. Delonix regia. 

15-12-'69. Moerasfauna. 
1 c. Rivierslang, (Tretanorhynus variabilis). 
2 c. Bananenkikvors, (Hyla insulsa). 
3 c. Manjuari , (Atractosteus tristoechus). 
4 c. Dwerg Jutia, (Capromys nana ) . 
5 c. Cubaanse krokodil (Crocodylus rhombifer). 

13 c. Papegaai (Amazona leucocephala). 
30 c. Moerasmayito, (Agelaius phoeniceus assimüis). 

D A H O M E Y 
20-12-'69, Kerstzegeis 1969; aanvullende gegevens 

melding in januar i . 
30 f. „Aankondiging", Vrancke Van der Stockt (vijf

t iende eeuw). 
45 f. „Kerststal" , leerling van Zwabische school (vijf

tiende eeuw). 

110 f. , ,Maagd en kind" door de meester met het gouden 
brokaat, (omstreeks 1500). 

200 f. , ,Aanbidding door de drie koningen", Antwerpse 
school, (omstreeks 1530). 

27-12-'69. Schilderijenserie. 
100 f. Detail „Atelier van de schilder", Gustave Courbet 

(1819-1877). 
100 f. Portret Rembrand t met muts en gouden ketting, 

zelfportret. 
150 f. Portret Hendrikie Stoffels, Rembrand t . 

DOEBAI 

15-I2-'69. Herdenking maanlanding. 
60 d. Twee m a n n e n op maan . 
1,— r. Eerste stap op maan . 
1,25 r. Planten van vlag, landingsvaartuig. 
Zegels samenhangend gedrukt. 

25-3-'70. Werelddag meteorologie. 
60 d. Waarnemingsschip en vliegtuig. 
I,— r. Wetenschappelijke instrumenten. 
1,25 r. Weersatelliet. 
3 ,— r. Andere weersateiliet. 
Alle zegels met embleem W . M . O . 

E C U A D O R 
December '69. Hulpuitgifte. 

5,— s. luchtpost. Opdruk op zegel met prortret president 
Nixon, uit serie Amerikaanse vice-presidentcn. 

EGYPTE 
17-12-'69. Internat ionaal congres van wetenschappe

lijk boekhouden. 
20 m. O u d e Egyptenaren houden boeken bij. 

24-I2- '69. Nieuwiaarszegel. 
5 m . Kerstroos. 

27-12-'69. Elfhonderdste sterfdag I m a m El Boukhary. 
30 m. Portret I m a m en geschreven redevoering. 

27-12-'69. Zevenhonderdste stichtingsdag Azzahir 
Bayebars moskee. 
30 m. Gezicht op ingang moskee. 

27-12-'69. Nieuwe gebruikszegeis. 
20 m. Poort van El Fetouh. 
55 m. Reinigingscrypte. 

2-I- '70. Dag van de postzegel 1970. 
100 m. Reproduktie schilderij van Mahmoud Sa'd uit 

1935. 

ETHIOPIË 
6-2-'70. O u d e pottenbakkerskunst van het land. 

10, 20, 25, 35 en 60 c. Verschillende voorwerpen uit aarde
werk van de vijfde eeuw voor tot tiende eeuw na Christus. 

FILIPPIJNEN 

30-12-'69. Tweede ambtstermijn president Marcos. 
6 c. O p d r u k : ,,Pasinya ika — 2 paninungkulan pangulon 
Ferdinand E. Marcos Disyembre 30, 1969", op zegel eed
aflegging Marcos uit 1966. Yvert 646. 

20-l- '7O. Itigan staalfabriek. 
10. 20 en 30 s. Gezicht op fabriekscomplex en gletpan 
waaruit staal stroomt. 

GABON 
18-12-'69. Dag van de postzegel 1969. 

30 f. Antieke postbezorging per kano. 

Januar i '70. Historische zeerovers uit Garibisch ge
bied. 
15 c. Piraat Zwar tbaard (Edward Teach) . 
25 c. Anne Bonney (pirate). 
50 c. Jean Lafitte. 
8 ï,—. Mary Read (pirate). 

GUATEMALA 
November '69. Twint ig jaar Unie van Latijnsameri-

kaanse universiteiten. 
2 en 9 c. Kaar t Latijns-Amerika. 

HAITI 
14-l l - '69. Serie vlinders (aanvulling op gegevens in 

december nummer ) . 
10 c. Papilio zonaria. 
20 c. Papilio machaonides . 
luchtpost: 
50 c. Danaus eresimus. 
1,50 g. Anaea marthesia. 
2,— g. Prepona ant imache. 

November '69. Blokjes maanlanding Apollo 11. 
2,— g. Ruimtevaar tu ig nader t maan . 
Getand en J^ongetand in verschillende kleuren. 

H O N D U R A S (BRITS j 
2-2-'70. Nieuwe uitgiftedatum volkstelHngserie, ge

meld in januari . 

H O N G K O N G 
Ai beelding zegel gemeld in januar i , bladzijde 35. 

INDIA 
25- l l - ' 69 . Negentigste geboortedag Sadhu Vaswani. 

20 p. Portret leraar en stichter Mirabeweging. 
29-11-'69. Honderdste geboortedag Thakkar Bapu. 

20 p . Portret sociale werker en pionier integratie der on-
aanraakbaren. 

21-I- '70. Twaalfde zitting Internationale raadgevende 
radiocommissie. 
20 p . Symbolische voorstelling. 

INDONESIË 

20-12-'69. Liefdadigheidszegeis voor twaalfde sociale 
d a g : zeeschelpen. 

5,— + 0,50 r. Voluta scapha. 
7,50 + 0,50 r. Cymat ium pileare. 

10, h 1,— r. Pterocera lambis. 
15, h 1,50 r. Murex ternispina. 

IRAK 
4-12-'69. Vijftig jaar eerste vlucht Engeland-Australie. 

15 f. 25 en 35 f. Vickers Vimy vliegtuig, waarmee tocht 
werd gemaakt in 1920. 

26-12-'69. Honderd jaar pers in Irak. 
15 f. Titelpagina eerste dagblad in Bagdad. 

I R A N 
December '69. Vijftig jaar eerste vlucht Engeland-

Australie. 
4, 10 en 14 r. Opdruk op zegel uitgegeven voor hulp aan 
slachtoffers van aardbeving. 

December '69. Open ing aardstation voor satellieten. 
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POSTZEGELVEILINC 
R. POSTEMA 
SINGEL 276, AMSTERDAM TEL 249749 

242e veiling 
Deze wordt gehouden van 26-28 februari a.s. 

Catalogus op aanvraag gratis verkrijgbaar. 

Inzendingen kunnen dagelijks plaats vinden. 

Voor grotere objekten komen wij u gaarne vrijblijvend bezoeken. 

„The Stamp Wholesealer" 
een vooraanstaande Amerikaanse fi latelistische pubiikatie schrijft over ons 
in het nummer van 10 oktober 1969: 
,,Deze grote postzegelfirma, die nu aan de beroemde Nassau Street zijn 
dertigjarig bestaan viert, is gespeciahseerd in postfrisse series en blokken 
van de gehele wereld van 1920 af tot nu toe. De firma stelt dat haar stock 
voor 9 8 % compleet is en dat kunt u voor waar aannemen." 
Al les in perfecte staat, nummers naar Yvert, porto steeds extra. 
Colombia 
Costa Rica 
Dominic. Republiek 
Ecuador 
Egypte 
Honduras 
Japan 
Korea 
Macao 
Nicaragua 
Thailand 
USA 
Venezuela 
Yemen 

Al les prima kwali tei t , nummers naar Yvert. Porto steeds extra. 
Er zijn verzamelaars in Nederland die nog de verkeerde opvatting hebben 
dat het een ingewikkelde zaak zou zijn in New York postzegels te bestel
len. Het tegendeel is waar. U zult van ons antwoord of eventueel een 
zending eerder in huis hebben dan van menigeen van onze collega's in 
Nederland. 

FRANK WARNER 
117 NASSAU STREET, NEW YORK, N.Y. 10038 USA 
„One of the most complete stocks of the world — In the w o r l d " 

301-303 
PA 44A-J 
B.F. 19, 20(4) 
431-434, PA 130-133 
97-102 
PA 207-216 
437 
83-124 
363-372 
PA 225-227 
152-157 
B.F. 1A-5(5) 
420-422 
B.F. 2 

Sport 
Medische wetenschap 
Ruimtevaart 
Rode Kruis 
Dieren 
Rotary 
Kunst 
Verenigde Naties 
Bloemen 
100 jaar postzegels 
Padvinders 
Blokken 
Religie 
Olympiade 

$ 1 7 , -
$64,50 
$49,50 
$ 9 , -
$ 1 5 , -
$27,50 
$ 1 0 , -
$ 7 9 , -
$ 9 , -
$ 8 5 , -
$89,50 
$ 39,50 
$ 1 9 , -
$34,50 

SCHRIFTELIJKE VEILING. SLUITING EIND FEBRUARI 
Naast een mooie afdeling Skandinavië bevat onze 2e veil ing mooi Enge
land en gebieden en tevens een groot aantal kavels met goede nrs. van 
geheel West-Europa, alsmede enig Nederland en O.G. 
Vraagt thans nog de fraai geïllustreerde catalogus aan die u gratis wordt 
toegezonden. 

POSTZEGELHANDEL C. OPSCHOLTENS 
VRIJHEER VAN ESLAAN 393 - PAPENDRECHT - TELEFOON (01850) 52359 

K i l O ' Q 5 kg PTT (laatste Rijksveiling) in zak, orig. verz., met 
r v i i - v . / c > duizenden 21/2 guldens f 1 2 5 , -
Belgische Spoorwegen, mooie sortering en hoge waarden, 1 ki lo ... f 37,50 
Engeland, zeer interessant, met veel gelegenheidszegels, 1 ki lo ... f 40,— 
Engeland, uitsluitend gelegenheidszegels, ' / j kilo f 4 0 , — , 1 kilo ... f 70,— 
Noorwegen, Missie met veel gelegenheidszegels, 1 ki lo f 24,— 
U.S.A., Missie, zeer mooi, met veel gelegenheidszegels, 1 ki lo ... ƒ 21,— 
SPANJE, uitsluitend gelegenheidszegels, V2 ki lo f 6 0 , - , 1 ki lo f t 1 5 , -
1000 verschil lende Spanje f 1 2 5 , -
Levering franco. Rembourskosten extra. Stort direct op giro 555957. 

POSTZEGELHANDEL P. KOOPMANSCHAP 
HUIZERSTRAATWEG 10 - NAARDEN - TELEFOON (02159) 19465 

SPECIALE 
No. volgen 

AANBIEDING 
Yvert 1970. De series zijn postfris. Leveri 

en bij een afname van meer als 
728/36 
737/42 
743/47 
751/55 
75«/«0 
761/72 
773/76 
777/80 
781/84 
785 
786 
787/91 
792/97 
803/06 
807/10 
812 
813 
814/22 
823/25 

Aanbieding 

11,— 
28,50 
22,50 
45,— 
23,— 
33,— 
34,50 
31,50 
17,50 
22,50 
9,— 

42,50 
157,50 
11,50 
8,— 
2,75 
2 , -

42,50 
13,50 

827/31 
834/40 
842/44 
845/48B 
849/59 
860/62 
863/67 
868/75 
876/78 
879 
880/91 
892/97 
898/99 
900/07 
909/11 
912/17 
918/23 
924/26 
927/29 

100,— franco thuis. 
55,— 
32.50 
22,50 
22,50 
8,50 

42,50 
60,— 
34,50 
32,50 

4,— 
230,— 

72,— 
110,— 

46,— 
4,— 

32,50 
46,— 

3,75 
48,50 

930/33 
934/37 
938/40 
941/42 
943/45 
946/51 
952/54 
955/60 
961/63 
964/66 
969/70 
971/72 
973/78 
979/85 
987/89 
991/93 
994/95 

BELGIË 
ng in volgor<d 

1,75 
37,50 
2 8 , -
1,40 

55,— 
175,— 

4.— 
23,50 
9,— 
5,50 
3,— 
1,75 

19,50 
34,— 
17,50 
9,— 
7,— 

998/1004 23,50 
1005/07 

met eerste plakker: 150/63 775,— 
364/374 775,— 
Deze series worden geleverd ze lang de voorraad stre 
De zegels welke niet in deze prijslijst voorkomen zijr 
van af nr. 12 zijn ong 
op aanvraac 

zbruikt en 
verstrekt. 

postfris voorradig. D 

POSTZEGELHANDEL 
Ten Eeekhovelei 303 - 2100 Deurne - Beigi« 

45,— 

165/178 475, 

kt en zijn 00 
wel voorrac 

e prijzen van 

LUCAS 
-Te l .03 24 09 47. 

e van binner 

1008/10 
1013/18 
1022/23 
1024 
1025/26 
1030 
1031 
1032/36 
1037 
1039/45 
1047/52 
1053/62 
1064/65 
1066/75 
1076/81 
1082/88 
1090/92 
1094/95 

— 342/350 

komst. 

3,25 
10,— 
3,— 
1,50 
3,— 
5,— 

23,50 
23,50 
1.75 

13,25 
7.50 

12,50 
1.50 

85 
19,— 
13,50 
8,50 
3,75 

580,— 

k postfris aanwezig. 1 
ig, ook al de zegels 1 
deze zegels worden 1 



6 r. Gezicht op station. 
December '69. Honderd jaar Internationale liga van 

Rode-Kruisverenigingen. 
2 r. Wereldbol, vlaggen met Rode Kruis, Rode Halve 
M a a n en Rode Leeuw. 

December '69. Honderdiite geboortedag Gandhi . 
14 r. Portret India--e leider. 

I V O O R K U S T 
13-12-'69. Tiende verjaardag ASECNA. 

30 f. Zegel gelijk aan zegel Cameroen, gemeld in januari , 
bladzijde 33. 

JORDANIË 
8-10-'69. Brand in Al A'.sa moskee Jeruzalem. 

5, 10, 20 en 45 f. Verschillende gezichten op de moskee en 
portret koning Hoessein. 

November '69. Inlands fruit. 
10, 20, 30, 40, 50 en 100 f. Verschillende soorten fruit. 

KOEWEIT 
15-l- '70. Internationaal jaar van opvoeding 1970. 

20 en 45 m. Wereldbol met wetenschappelijke instrumen
ten, maan en embleem van dit jaar. 

l-2- '70. Nieuwe zegels gebruiksserie. 
8. 10, 15, 20, 25. 45 en 50 f. Tekeningen van verschillende 
oude schepen van Koeweit, 

KOREA (NOORD-) 
4-6-'69. Tweeendertigsle verjaardag slag bij Bo-

chonbo. 
5 j . Plaatsing van machinegeweer. 

10 j . Gonjandokheuvel. 
10 j . Plaats vanwaar Kim II Sung op-^tandelingen aan

voerde. 
10 ]'. Standbeeld Kim II Sung op «lagveld. 

KOREA (ZUID.) 
5-12-'69. Tweede vijfjarenplan economische ontwikke

ling. 
7 w. Grafiek inkomen landbouwers en vissers. 
7 w. Symbolen voor machine-industrie. 

5-12-'69. Eerste verjaardag proclamatie onderwijswet. 
7 w. Symbolisering wet en dansende leerhngen. 

LAOS 
10-l- '70. Pagode van Wat Xiengthong, Loeangpra-

bang. 
70 k. Uitgesneden hoofdletter in museum. 

100 k. Bibliotheek in Wat Sisaket. 
120 k. Gezicht op pagode. 

U B I Ë 
7-12-'69. Inwijding Arabische republiek. 

5, 10, 15, 25, 45 en 60 m. Tanks, ««oldaten. vliegtuigen en 
ook nog een olijftak. 

MADAGASCAR 

RePOBUKflM>!Ulf^y 

13-2-70. Wapen-^erie. 
10 f. Wapen van Ambalavao. 
80 f. Wapen hoofdstad Tananar ive . 

MALAWI 

4-2-'70. Inlandse insekten. 
4 d. Zonocerus elegans. 
9 d. Mylabris dicinta. 
1 sh. 6 d. Henosepilachna elaterii. 
3 sh. Sphodromantis sp. 

M A R O K K O 

10-12-'69. Vierde serie Marokkaanse klederdrachten. 
0,10 en 1,—d. 

MAURETANIË 
19-l- '70. Inheemse insekten. 

5, 10, 20, 30 en 40 f. Verschillende insekten. 
23-2-"70. Honderdste geboortedag Lenin. 

30 f. Portret Lenin. 

MAURITIUS 

15-12-'69. Honderdvijftig jaar vernieuwing suikerin
dustrie door dr. Charles Telfair. 

2 c. Verticale sulkermolen, negentiende eeuw. 
15 c. Primitieve suikermolen, achttiende eeuw. 
60 c. Reproduktie schilderij van N u m a Desjardins, 1867. 
1,— r. Gezicht op moderne suikerfabriek. 
2,50 r. Reproduktie portret dr. Charles Telfair (1778-

1823). 

MEXICO 
6-12-'69. Aardstation voor satellieten. 

80 r. Ontvangantenne station van Tulancingo. 
13-12-'69. Nieuwe zegel in toeristische serie. 

40 c. Piramide van Tajin in Veracruz en mannen , met 
voeten aan touwen hangend, slingeren om paal . 

NEPAL 
27-2-'70. Huwelijk kroonprinses. 

25 p . Portret van echtpaar, vat voor heilig water. 

O M A N 
15-12-'69. Wilde dieren; zegels gedrukt in samenhan

gende blokken van tweemaal acht zegels. 
Blok I : 

1 b . Jacht luipaard. 
3 b . Luipaard. 
4 d. Tijger. 
5 b . Leeuwen. 

10 b . Jaguar . 
20 b . Zwarte panter . 
15 b . Poema. 
1,— r. Sneeuwpanter . 
Blok I I : 

1 b . Wilde beer. 
3 b . Nijlpaard. 
4 b . Kamelen . 
5 b . Antilope. 

10 b . Zebra . 
15 b . Okapi . 
20 b . Indische buffel. 
1,— r. Rendier . 
Dit alles ook nog getand en J J ongetand en in speciale 
blokie.s. 

30-12-'69. Maanlanding, luchtpost op goudfolie. 
16 b . Ontkoppel ing landingsvaartuig en raket. 
36 b . Planten van Amerikaanse vlag op maan. 
Alles getand en JJ ongetand, blokje. 

OOST.AFRIKA 
16-2-'70. Muziekinstrumenten. 

30 c. Mar imba , harpsichord, Tanzania . 
70 c. Amadinda , xylofoon, Oeganda . 
1 sh. 50 c. Nzomari, trompet. Kenya . 
2 sh. 50 c. Adeudeu, harp, Kenya . 

OPPER VOLTA 
12-12-'69. Tiende verjaardag ASECNA. 

100 f. Zegel gelijk aan die van Cameroen, gemeld in 
januar i , bladzijde 33. 

PAPUA E N NIEUW GUINEA 
Afbeelding zegel gemeld in januar i , bladzijde 37. 

PARAGUAY 
26- l l - ' 69 . Wereldkampioenschappen voetballen om 

de beker Jules Rimet. 
0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,50, 0,75, 12,45 en 18,15 g,. 
Verschillende voetballers in actie. 
Twee blokjes van 23,40 g. 
Gouden medailles bij Olympische voetbalspelen. 
0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,50, 0,75, 12,45 en 18,15 g. 
Verschillende voetballers met bal en gouden medaille. 
Ook weer blokken van 23,40 g. 

29 - l l - ' 69 . Reprodukties beroemde kerstschilderijen. 
0,10, 0,15. 0,20, 0,25, 0,30, 0.50, 0,75, 12,45 en 18,15 g. 
Schilderijen van verschillende meesters. 
Reprodukties schilderijen van Spaanse schilder Francisco 
de Goya. 
0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,50, 0,75, 12,45 en 18,15 g. 
Verschillende schilderijen. 
Ruimtevaart . 
23,40 g. Blokje met Europese satelliet en embleem Euro
pazegels. 
23,40 g. Blokje met symbolen van ruimtevaart . 

P E R U 
9-12-'69. Dag van het leger. 

20 en 50 s. Portret kolonel Francisco Bolognesi en schild
wacht. 

l - l2 - '69 . Kerstzegels. 
20 c. rood, 20 c. bruin, 20 c. geel. Kers tman. 

6- l - '70. Wapenzegel . 
10 c. Wapen provincie Amazona. 

POLYNESIË (FRANS) 
Afbeelding zegel gemeld in januari , bladzijde 37. 

POSTES» POLYNESIË FRANCAISE 

: ^ QATAR 
Januar i '70. Maanland ing Apollo 12. 

1 d. Neil Armstrong. 
2 d. E. Aldrin. 
3 d. M . Collins. 

60 d. Eerste stappen op maan . 
1,25 d. Vertrek van maan . 
2,— r. Landing in Stille Oceaan. 

' RHODESIË 

17-2-'70. Nieuwe gebruiksserie met decimale waarden. 
1 c. Landbouw: oogst- en dorsmachine aan het werk. 
2 c. Industr ie : ijzer stroomt uit hoogoven. 
2!4 c. Toerisme: ruines van Zimbabwe. 
3Mt e. Hande l : f>ebouwencompIex en standbeeld van 

stichter Sir Cecil John Rhodes. 
5 c. Mijnbouw: hoofdschacht mijn. 
8 c. Toerisme: Victoriawatervallen. 

10 c. Recreat ie: zeilen op Mcl lwaine meer. 
121/2 c. Wi ld : nijlpaard drijft in rivier. 
15 c. Energie: Kar ibadam. 
20 c. I r r igat ie : kanaal in Low Veld. 
25 c. Vogels: adelaar . 
50 c. Communicat ie : radarantenne en vliegtuig. 
1,— $. Sociale dienst: hulp per helikopter. 
2,— 8. Nationale vlag. 
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Vraag bij uw handelaar naar de laatste nieuwtjes van 

het postzegelverkoopkantoor van de Crown Agents 

BRITSE VIRGIN EILANDEN 
NIEUWE DEFINIT IEVE UITGAVE 

Datum van uitgifte 16 februari 1970 

BRITISH VIRGIN-
IS LANDS 

BRITISH 
VIRGIN 
ISLANDS 



R Y U K Y U EILANDEN 

2Ü-1- 7U. \ leide zegel in serie volksgebruiken. 
3 c. Ushideikudans (malen van graan) . 

27-2-'70. Vijfde zegel in serie volksgebruiken. 
3 c. Unjyamidans. 

SALVADOR (EL) 
December '69. Vijftig jaar Internationale arbeidsor

ganisatie. 
10 en 50 c. Embleem met handen en steeksleutels. 

22-12-'69. Toeristenserie. 
10, 40 en 80 c. gewone post en 20, 35 en 60 c. luchtpost. 
Verschillende toeristische bezienswaardigheden. 

SAMOA (WEST-) 
Afbeelding zegel gemeld in ianuarl, bladzijde 37 

SENEGAL 
]2-I2- '69. Tien jaar ASECNA. 

100 f. Zegel gelijk aan die van Cameroen. gemeld in janu
ari, bladzijde 33. 

21-2-'70. Nieuwe gebruikszegel. 
50 f. Springende dolfijnen. 

SINT CHRISTOPHER, NEVIS, ANGUILLA 
Afbeelding zegel gemeld in januari, bladzijde 37. 

SINT LUCIA 

I SI 
iSt.LUClcl iSt.LLK.ia 

l-2-'70. Njeuwe gebruiksserie. 
1 c. Gebouw volksvertegenwoordiging. 
2 c. Rooms-kathoheke kathedraal . 
4 c. Boulevard van Castries. 
5 c. Haven van Castrie-. 
6 c. Zwavelbronnen. 

10 c. Vliegveld van Vigie. 
12 c. Strand van Reduit. 
15 c. Duiveneiland. 
25 c. De Piton-. 
35 c. Baai van Marigot. 
50 c. Diamantwaterval . 
I,— S. Viag en ,>preuk. 
2 50 S. Wapen van land. 
5. — S. Portret koningin Elizabeth. 

SINT VINCENT 
12-l- '70. Nieuwe uitgiftedatum van de in oktober ge

melde nieuwe gebruiksserie. 

55 SJARJAH 
20- l - '70 . Kinderen op beroemde schilderijen. 

5 dh. Gewone post. Negen verschillende voorstellingen. 
Luchtpost 20 dh. , 25 dh., 35 dh. , 40 dh., 50 dh., 60 dh . 
75 dh. . 1 r. en 3 r. Negen verschillende voorstellingen, 
getand en ongetand. 

SYRIË 
24-12-'69. Landbouwkundig museum van Damascus. 

121/2 p . H a a n . 20 p. Mais. 
17'A p. Koe. 50 p. Olijfbomen. 

TRINIDAD EN TOBAGO 
2-2-'70. Carnavalserie. 

5, 6 15, 30 en 40 c. Verschillende voorstellingen 
15-2-70. Herdenking Gandhi . 

10 en 30 c. Portret M a h a t m a . 

TSAAD 
12-12-*69. Tiende verjaardag ASECNA. 

30 f. Zegel gelijk aan die van Cameroen, gemeld in ianu-
ari. bladzijde 33. 

TURKS EN CAICOS EILANDEN 
2-2-'70. Nieuwe grondwet. 

7 en 35 c. Wapen van land. 
17-3-'70. Paaszegels 1970; reprodukties schilderijen 

van Albrecht Durer. 
5 c. Christus draagt kruis. 
7 c. Christus hangt aan kruis. 

50 c. Christus van krui*; genomen. 

URUGUAY 
17-12-'69. Vogelzegel. 

3 p. Meeuwen. 
22-12-'69. Herdenking dr. Luis Morquito. 

20 p . Standbeeld kinderarts en filantroop. 
24-12-'69. Nieuwiaarszegel. 

6 p . Opdruk : ,.Feliz Ano 1970" op zegel van 8 p . lucht
post uit Cervantesserie. Yvert 323. 

26-12-'69. Herdenking Thomas Berreta. 
6 p. Portret vroegere president. 

6-12-'69. Regionale Rotaryconferentie. 
20 p. Embleem en wereldbol. 

VENEZUELA 
December '69, Kinderfestival; reprodukties kinder

tekeningen. 
5 c. Vogels in bossen. 

45 c. Spelen in vakantiekamp. 
December '69. Honderdvijftig jaar federatie van Co

lombia. 
45 c. Kaar t van Venezuela en Centraalamerikaanse staten 
die federatie vormen. 

VIRGIN EILANDEN 
Afbeeldint, zegel gemeld in januari bladzijde 39. 

vwvffvnwpvp«««* 

J5 YEMEN (KONINKRIJK) 
28-7-'69. Voor de Olympischp spelen in München. 

1 b . Voetballers. 
2 b . Zwemmers. 
4 b. Ruiters. 
5 b. Roeien. 
6 b . Skispringen. 

10 b. Discuswerpen, 
12 b. Hordenlopen. 
18 b. Hardlopen. 
24 b. Duiken. 
34 b. Olympische haidloper met toorts. 
Blokje van 24 b-, geli|k aan zegel van 34 b. 
Zegels en blokje zowel ge 'and als ongetand. 

l-10-'69. Maanlanding Apollo 11; aanvullende zegel« 
bij serie, gemeld in november. 
6, 10. 12, 18, 24 en 34 b.. plus blokje. Portretten Armstrong. 
Aldrin en Collins met gezinnen; samenhangend gedrukt. 
6, 10, 12, 18 b. en blokje van 34 b. Zege over maan-
ruimtevaarder en landingsvaartuig op maan, samen
hangend. 
10, 12, 18 en 24 b., blokje van 34 b . Ruimtevaarders 
ontmoeten hun vrouwen bij terugkomst, worden geluk
gewenst door president Nixon. 
Daarnaast nog enkele zegel« en blokken, waarop alle mo
gelijke motieven van ruimtevaart, met en zonder tanden, 
met en zonder goudlolie enzovoort. 

K YEMEN (REPUBLIEK) 
Januar i '70. Nieuwe serie culturele Olympiade Mexi

co, nu met reprodukties schilderüen uit National Gallery, 
Londen. 
i4 b . Vrouwenportret , Van der Weyden. 
% b . Mannenportre t , Antonello da Messina. 
Yi b . Klein meisje, Mabuse. 
2 b. De krabbenvrouw, Hogarth. 
3 b. Baron Schwiter, Delacroix. 
4 b. Oude vrouw. Cézanne. 

YEMEN (ZUID.) 

30- l l - ' 69 . Tweede verjaardag onafhankelijkheid. 
15 en 35 m. Kaar t en vlag van land. 
40 en 50 m. Verbetering landbouw: tractoren werken in 

de derde provincie: vlag. 

Z U I D AFRIKA 
14-2-'70. Water '70-campagne. 

2*'2 c. Gestileerde waterdruppel . 
3 c. Gestileerde watergolven. 

ZUIDPOOLGEBIED (FRANS-) 

21-12-'69. Nieuwe gebruikszegels. 
15 f. gewone post. Stormvis. 

100 f. luchtpost. Kaar t Kerguelen ei landen. 
500 f. luchtpoit . Wapen van dit gebied. 

ZUIDWEST-AFRIKA 
14-2-'70. Waler '70-campagne. 

2y> en 3 c. Afbeeldingen gehtk aan zegel« Zuid-Afrika. 

NAGEKOMEN NIEUWTJES 
D E N E M A R K E N 

13-3-'70. Fonds „Red t de k inderen" . 
60 -f- 10 o. Kind met a rmen smekend geheven. 

DUITSLAND (OOST-) 
5-2-'70. Bontveiling nr. 525 in Leipzig. 

10 Pf. Konijn. 25 Pf. Nerz (sperwaarde). 
20 Pf. Vos. 40 Pf. Hamster. 

17-2-'70. Sprookje .,Broertje en zusje" van Gr imm. 
5, 10, 15, 20, 25, en 30 Pf. Verschillende ep-soden uit het 
sprookje, gedrukt in een velletje. 

G R O E N L A N D 
15-3-'70. Groenlandse walvis. 

1 kr. Staart van walvis boven walc i . 

IERLAND 
23-2-'70, Europees natuurbeschermingsjaar 1970. 

6 en 9 d. Gestileerde boom/vogel/drie klaverblaadjes 
(shamrock ^ symbool van Ier land) , tekst in Keltisch. 

L U X E M B U R G 
9_3_'70. Europees natuurbeschermingsjaar 1970. 

3 , — f. Wildemanskruid (Anemone Pulsatilla). 
6,— f. Egel met drie kleintjes. 

9-3-'70. Luxemburgse liga ter bestudering en bescher
ming van vogels vijftig jaar . 
1,50 f. Goudhaantje (Regulus legulus) . 

R O E M E N I Ë 
15-l2- '69. Fresco's uit kloosters in Noord-Moldavie. 

10 b . Drie vorsten en een heilige, Voronet. 
20 b . Drie edelen met proclamaties, Sucevita. 

35 b . Engelen houden dodenwacht , Voronet. 
60 b . Drie mannen in schip op zee, Sucevita. 

1.75 1. Gezicht op ommuurde stad, Moldovita. 
3 , — 1. Ploeger met ossenspan aan eind van akker. 

Voronet. 
December '69. Kinderspelenserie. 

40 en 55 b. 1.50 en 2,40 1. Verschillende voorstellingen van 
spelende en zingende kinderen. 

TSJECHOSLOWAKIJE 
l8-12-"69. Dag van de Tsjechoslowaakse postzegel. 

1 k. Gestileerd postduifsymbool op vel postzegels. 
6-1-'70. Wereldkampioenschappen skiën Hoge Ta t r a 

1970. 
50 h. Skisprong, toren voor de jury. 
60 h. Skiloper in actie. 
1,— k. Skispringer, springschans. 
1.60 k. Skiloopster. 
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Sehf^enii AG, 
ZüLrich 

nodigt U uit 
voor de 

special i te i tenvei l ing 
T̂<M»r jaar 1970^ 

In de komende weken houdt Schwenn AG Zurich 
wederom een grote speciale veiling. Wederom wordt 
uitgezocht materiaal uit Europa — zonder Duitsland — 
en Overzee ter tafel gebracht. Overeenkomstig de 
traditie zijn de zegels van Zwitserland goed 
vertegenwoordigd — in het bijzonder oud-Zwitserland 
schittert door uitgebreidheid en een kwaliteit die ver 
boven het gemiddelde ligt. Profiteer van deze veiling 
en bestel de luxe-catalogus, zo mogelijk nog vandaag. 

An Schwenn AG, Bahnhofstraße 18, CH 8022 Zürich 

BESTELLSCHEIN: Bitte senden Sie mir Ihren 

LuxuiS-Auktio ns-Kat alog 
,Frühjahr 1970" zum Preise von sfr. 5 

Name 

Adresse 

Ausschneiden und auf Postkarte kleben oder in Briefumschlag stecken und entsprechend frankieren 

De postzegelveiling met de relaties over de gehele wereld 

Schwenn AG - CH-8022 Zürich - Bahnhofstr. 18 - Postfach 166 - Tel. 44 18 77 



Frankfort 
k a n n u meteen ciok 

omgaand Un^ inzending voor j 
de grote vtMir jaarsveil ing 

i n behandel ing nemen. 
Als u een topopbrengst niet schelen De internationaal bekende experts 
kan kunt u uw zegels ook wel op de zitten er op te wachten om ook uw 
vismarkt in Hamburg proberen te verzamelingen in de meest letterlijke 
verkopen. Maar wij zijn er zeker van zin onder de loep te nemen en deze 
dat u daar — of ergens anders — zó voor de veiling te bewerken, dat u 
zeker geen redelijke prijs voor uw zeker kunt zijn van de hoogste 
verzameling krijgt. opbrengsten. 
Maar er is nog een andere mogelijk- Hoe meer tijd onze experts hebben, 

^ ^ ^ heid: Vertrouwt u uw verzamelingen des te zorgvuldiger kan de bewerking 
^ ^ ^ ^ . toe aan Schwenn, ten verkoop. plaats vinden. Daarom vragen wij u: 

H. C. Schwenn, 6 Frankfurt/M. 4, 
Bockenheimer Landstr. 18, tel. 72 03 0t 



ZWITSERLAND 
1ste serie geiegenheidszegels 1970  5 waarden 

Uitgiftedatum: 26 februari 1970 
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Abonneert u zich op de nieuwe Zwitserse postzegels! 
bij de Wertzeichenverkaufstelle 
PTT, CH 3000 BERN/Zwitserland 

'»"^ WIJ WILLEN GAARNE 
GOEDE PRIJZEN BETALEN 

voor 
SERIES — LOSSE ZEGELS — P A K K E T T E N — M E N G S E L S 

K I L O G O E D 

Als zijnde de grootste groothandelsfirma in postzegels in Amerika, 
kopen wij geregeld grote hoeveelheden postzegels van alle delen 
der wereld. Momenteel wensen wij in het bijzonder te kopen: 

• P O S T Z E G E L S I N SERIES. Lage en middelbare waar

den. Zowel compleet als incompleet, ongebruikt of gebr. 

• L O S S E P O S T Z E G E L S . Aantrekkel i jke goed

kope soorten. 
• P A K K E T T E N . Zorgvuldig samengesteld met onbescha

digde zegels. 

• G R O T E V O O R R A D E N 
en R E S T A N T V O O R R A D E N van alle soorten. 

• M E N G S E L S ( K I L O G O E D ) op papier. 
• V O O R O N Z E K L E I N H A N D E L w e n s e n w i j eveneens 

kleinere hoeveelheden van middelgeprijsde en hogerge

prijsde zegels in series. 

Zend ons a.u.b. uw aanbiedingslijst die 

onze directe en nauwkeurige aandacht zal hebben. <T 
T O P 
D E 

VR// 0? AANVRAAG Onze 

■ I N K O O P P R I J Z E N 
V E R E N I G D E 

nieuwe intioopprijslijst. 

V O O R Z E G E L S 
S T A T E N 

V A N 
E N C A N A D A 

Verkoof) aan An)erilia's grootste en best bekende importeur: 

H. E. HARRIS 6L CO. ^ 
BOSTON, MASS. 02117 U.S.A.  Cable: Harrisco, Boston 

A 

300 SCHILDERNENZEGELS in complete series ƒ 2 8 , - . PROEFPAKKET met 
blokken van vier en zegels in bijzondere samenhang met meer dan DM500,— 
waarde volgens .,Netto-catalogus" f 30. — . 100 gram afgeweekte zegels, 
cataloguswaarde DM1000,— voor f 5 0 , — . Betaling bankpapier in aanget. 
brief of postgiro Köln 49697. Vraagt gratis prijslijst. 
EBELS - D-4070 RHEYDT BURGBONGERT ■ DUITSE BONDSREPUBLIEK 

UITZONDERLIJKE AANBIEDINGEN 
Hierin publiceren wij duizenden speciale aanbiedingen, series, velletjes, 
ongebruikt of gestempeld, middenprijs, zeldzaam of gezocht. Prijs in 
Belgische francs met belangrijke kortingen op de catalogusprijs van Yvert 
1970. 
Indien u verzamelt: FRANKRIJK en KOLONIËN (St Pierre tot Zanzibar) 
EUROPA (Polen, Roemenië, Rusland, Zweden, Zwitserland, Tchecoslovakije, 
TRIEST B., TURKIJE, YOUGOSLAVIE)  OVERZEE (ETHIOPIË, GHANA, 
GUATEMALA, GUINEE. HAÏTI, HONDURAS, INDE, IRAN, ISRAËL, JAPON, 
LIBAN, MEXIQUE)  ENGELSE KOLONIËN (N. ZÉLANDE TOT ZANZIBAR, 
ADEN TOT AUSTRALIË) zult u hierbij zeker verantwoorde en voordelige 
koopmogelijkheden vinden. 

PROEFNUMMER GRATIS OP AANVRAAG 
Wilt u ons de landen opgeven die u verzamelt? 

H U B E R T H E N D R I K S 
RUE GENERAL RUQUOY, 55  1070BRUSSEL  BELGIË 

GRATIS GrootBrlttannië, het laatste nieuwtje, de serie 
„ Inhuldiging van de Prins van Wales", 

Een prachtige veelkleurige serie — gebruikt — van vijf zegels ter her
denking van de inhuldiging van Prins Charles als Prins van Wales. De 
afbeeldingen tonen de drie poorten van het kasteel Caernarvon, een oud 
Keltisch kruis, en het portret van de prins. Deze prachtige serie wordt 
gratis gezonden aan alle verzamelaars die onze zichtzendingen — uitslui
tend van GrootBrittannië en Gemenebestlanden — op zicht vragen. U 
koopt er uit wat u nodig hebt en de rest stuurt u gewoon terug. 

D. J. HANSON LTD. 
(DEPT. P/H57)  EASTRINGTON  GOOLE  YORKSHIRE  ENGELAND 

november 1969 6 4 9 



NEDERLAND 
Verklar ing: * * ongebruikt met originele gom 
° gebruikt. Nummers volgens Yvert. 

° 1/3 Compleet 
** 47//17a 
* * 48 
* * 49/64 Compleet 
* * 64 
* * 82/93 Compleet 
* * 96/97 Compleet 
* * 96/97 Blok van vier 

1 SVERÏGE 
W i 

VM 
1954 

Duitsland 
559/561 

Oost-Duitsland 
3/4 
32/33 
50/51 
703/706 
853/855 
1031/1036 

Andorra (Frans) 
175/176 
187 

Argen t in ië 
606 E 

Oos tenr i j k 
426/479 
477/480 

10,40 

3,65 
4,15 
2,60 
2,35 
1,95 
4,15 

1,05 
0,55 

364,— 
9 1 , — 

SPECIALE 
AANBIEDING 
MOTIEF 
SKI 

Complete postfrisse se
ries, nummers volgens 
Yvert. 

6,50 
0,50 

974/980 
1090 

Bulgari je 
959 
1006 
1006a 
1227/1232 
1550/1555 

Canada 
292/295 

Noord-Korea 
347/350 
520/522 

Tjsecho-Slowakije 
523/525 
790/791 
1059/1061 
1315/1317 

1.85 
2,60 
9,10 
2,85 
2,35 

4,70 

2,60 
1,30 

6,50 
7,30 
2,10 
7,30 

Ch i l i 
309 en Luchtpost 225 
232/233, Luchtpost 

Slowakije 
108/111 

Spanje 
1279/1283 
1504/1506 

U.S.A. 
311 

Finland 
200/202 
282/286 
469/470 

Frankrijk 
334 
1326/1327 
1543/1547 

Guinee 
195/197 en Luchtpost 41 

Hongar i je 
1353/1359 
1606/1613 
1938/1945 

I ta l ië 
720/723 

Japan 
405/406 
460/461 

Libanon 
Ldchtposc105/111 
Luchtpost 140/142 

Liberia 
391 en Luchtpost 144/145 

Mauretan ië 
Luchtpost 73/76 

Monaco 
654/657 en Luchtpost 83 
733 ' 

Niger-republiek 
193/196 

0,80 
7,80 

5,20 

1,05 
0,80 

0,80 

16,90 
3,15 
2,35 

7.30 
1,80 
4,70 

6,25 

7,— 
7,— 
6,— 

5,75 

6,50 
14,30 

28,60 
15,60 

3,15 

4,60 

5,60 
3,15 

Noorwegen 
337/339 6,50 
409/412 2,60 
491/494 1,85 

Panama 
402/406 en Luchtpost 345/350 14,80 

Paraguay 
737/741 en Luchtpost 370/372 12,50 

Polen 
852/854 2,35 
882/884 3,15 
1085/1088 13,— 
1157/1162 9,10 
1322/1329 6,50 

Roemenië 
916/920 3,40 
127/133, Luchtpost 4,15 
Luchtpost 134/140, ongetand 8.05 
2329/2335 6,25 

Rusland 
1396/1400 23,40 
1602/1603 6,50 
2258/2262 6,50 
2496/2497 1,95 
2500/2502 2,60 
2525/2526 1,30 
2644 0.50 
2645 0,95 
2694 0,60 
2772/2776 4,45 
2772/2776 ongetand 5,20 
2790/2796 6,25 
2915/1916 0,95 
2929 0,80 
2931 0,75 
3075/3077 1,80 

Zweden 
372/375 6,50 
385/386 5,85 

Zwitserland 
449/452 7,80 

Togo 
300/306 2,60 

Yougo-Slavië 
515/516 4,45 
810/817 10,40 

Betaling per cheque of bankoverschrijving (Banco Atlänt ico, 
ning 141/115) of internationale postwissel. 

Correspondentie bij voorkeur in Frans, Engels of Duits. 

reke- FILATELIA EUGENIO LLACH, S. L. 
(opgerictit in 1915) 

Ave. Generallsimo 489 — Barcelona 15 — Spanje 

POSTZEGELS 
en MUNTEN 

BUSSUMSE POSTZEGELHANDEL 
BRINKLAAN 55c - BUSSUM 

Nederland en O.G., bijna alles aanwezig, postfris, 
ongebruikt en gebruikt. Fauna, flora, Ver. Europa + 
voorl. in aparte boeken. 
Verder Oostenrijk, Eng. kol., Spaanse kol. etc. etc, 
alles circa 50 cent de Yvert-franc. 
Ook alle filatelistische en numismatieke (munten) 
artikelen. 

FRANKRIJK 
Nu weer alles vanaf 1940-heden voorradig. Post
fris en mooi gebruikt, onze prijs: 50 cent per Yvert-
fr. Lever ook alle losse nummers. 
Zend nu uw mancolijst, of bel ons betreffende uw 
wensen. 
Mist u de beroemde mannenseries? Wij houden ze 
in voorraad . . . 
Mist u de iuchtpostnrs. 20, 29, 30, 33? Wij houden 
ze in voorraad . . . 
Enfin, alle nummers van 450 tot heden aanwezig . . ., 
ook de nummers vóór 450 kunnen wij u mee helpen. 
POSTZEGELHANDEL „VIKING" 
Boddenstraat 55 - Almelo - Telefoon (05490) 1 6417 



N E D E R L A N D O . G . (Postfns z. plakker) 
87-89 f 10.25; 13^-35 f 30,50; 136-38 f 97,50; 139-40 f 8,— ; 141-43 
ƒ9,50; 199-202 r 12,75; 203-07 f 2 4 , — ; 208-11 f 11,75; 212-19 f 56,50; 
220-23 f 16,25; 224 f 10,—; 225-28 f22 ,25 ; 229-31 f 3 1 , — ; 232-35 
f22 ,25; 238-39 f43 ,50; 240-43 f31,75; 244-47 f 7 0 , — ; 248-51 f34 ,50 ; 
252-55 f 16,50; 257-60 f46 ,50 ; 261-64 f 3 2 , — , 265-66 f 16,50; 267-68 
f 17,50; 269 f 6 , — , 270-73 f31 ,25 ; 274-77 f 34 ,25 ; 279-82 f 2 0 , — ; 
283-86 f 2 3 , 2 5 ; 287-88 f 7 , 7 5 ; 289-92 f 2 2 , — ; 293-94 f 7 , — ; 296-99 
f 12,25; 300-04 f 9 , — ; 305-09 f 11,50; 310-12 f 3 , 2 5 ; 313-17 f 7 , 2 5 ; 
318-22 f 14,50; 323-24 f 5,50; 325-26 f 6,— ; 327-31 f 8,— ; 350-55 
f 16,50; 356-73 f 4 4 , — ; 374-78 f 4 , 2 5 ; 392-96 f 2 , 1 0 ; 402-03 f 4 , 7 5 ; 
402-03B f 5 0 , — ; 428-42 f 4,25; 449-53 f 1,75; 454-59 f 1,70; 462 f6 ,25 ; 
469-73 f 1,55; 490-94 f 2,85; 495-99 f2 ,10 ; 500-03 f 3,30; 508-12 f 2,10; 
513-17 f 4,75; 518-34 f 72,50; 538-41 f 4,35; 542-43 f 2,10; 544-48 
f 5,15; 556-60 f 23,25; 661-62 f 2,30; 563-67 f 9,25, 568-72 f 9 ,—; 
573-77 f 6,90; 578-81 f 8,75; 583-87 f 9,50; 588-91 f 2,75; 592-95 
f28 ,75 ; 596-600 f 5 , 8 5 ; 602-06 f 10,—; 607-11 f 6 , 5 0 ; 612-16 f 8,75; 
641-45 f 10,25; 649-53 f 5,25; 655-59 f 5,50; 661-65 f 5,25; 666-70 
f 6,25; 671-75 f 15,—; 678-80 f 4,35; 681-82 f 17,—; vanaf 683 to t 
932 7 0 % catalogus per serie; 854 f5 ,75. Amphilex Blokken f52,50. 
Postz. boekjes 56-57 f 7 ,75 ; 58-59 f3 ,65. L.p. 6-8 f 3 4 , — . Rolt. 82-85 
f 2 2 , — ; 86-89 f 2 2 , — ; 94-97 f34 ,25 ; 98-101 f31 ,50 ; ook in paren. 
Nieuw-Guinea: 22-24 f47 ,50 ; 30-37 f 11,50; vanaf 38 to t 81 65% 
catalogus per serie UNTEA f 3 1 , — . 
Curacao: 82-88 f 22,50; 137 f 16,25; 138-40 f 2,50; 141-52 f39 ,50 ; 
158-63 f 3,50; 164-67 f2 ,25 ; 196-99 f 2,—; 200-05 f9,75. 
A n t i l l e n : 206-08f 10,85; 209-10 f6 ,50 ; 211-17 f 2,60; 230-33 f 152,50; 
239-43 f 17,75; 2 a f 1,10; 245 f 2,35; 247 f 1,20; 248-52 f 16,50; 
253-54 f 2,20; 455-56 f 5,85; 258-60 f 2,85; 265-68 f 5,85, 271-74 
f 5 , 2 5 ; 275-90 f28 ,50 ; 291-92 f 1 , — ; 293-96 f 4 , — ; 298-302 f 6 , 5 0 ; 
vanaf 303 t o t 415 65% catalogus. L.p. 4-16 f 26,75; 17 f 2 1 , — ; 41-44 
f 3 7 , 5 0 ; 53-68 f25 ,50 . 
Sur iname: 111-14 f 6,— ; 130-36 f 14,50; 190-93 f 9.50; 194 f 17,50; 
200-01 f 1,75; 202-05 f 38,50; 206-09 f 5,75; 214-19 f 13,— 220-28 
f 10,25; 247-48 -1- l.p. f 10,—; 257-73 f 22,50; 274-75 f 1,10; 276-77 
f 7 ,50 ; 278-79 f8 ,50 ; 285-94 f 24,50; 295-96 f7 ,25 ; 308 f21,50; 312-15 
f 17,50; 317-20 f 6,25; 321-22 f 6,50; 326-29 f 4,25; 331-34 f 22,— ; 
336-39 f 5,25; 340-44 f 12,50; 345-46 f 1,30; 347-48 f 2,95; 349-53 
f 7 , 2 5 ; 361-70 f 12,—; vanaf 371 to t 515 65% procat per serie. L.p. 
1 -7 f 10,—; 15-17 f 28,50; 15-19 f 510; 23 f 4,50; 24-26 f 36,50; 27-28 
f 5 , 2 5 ; 33-34 f3 ,25. 

Provenierssingelie-Rotterdam 
C. S E V E N H U Y S E N l e l (010)285518-Giro 335372 
Zichtzendingen Ned OG Postfns uitnameplicht f 25 — ook gestempeld 
voorradig (geen zichtzendingen), zend uw mancohjst 

Iedereen die 
voor 
31 maart 1970 
f 2 . 5 0 

overmaakt op 
postgirorekening 
nr. 1575708 
ontvangt: 
A 8 complete postfr isse series INDONESIA met een catalogus

waarde van ƒ 11,65 (Zonnebloemnrs 424/44, 472/86, 498/01, 
511/14, 516/35, 536/39, 540/47, 559/62) 

B Onze uitgebreide prijsl i jsten met werkel i jk sensationele en 
unieke aanbiedingen 

POST 68 
Postbus 8149 - Postgiro 1575708 
Telefoon 27 17 61 - Amsterdam 

Onderstaand noem ik u wederom een aantal andere topnummers uit 
de door mij AANGEBODEN WERELDCOLLECTIE en dit slechts 
bedoeld als voorbeelden (zie ook het november- en januarinummer) 
België: Helm ongebr ƒ475,—, 108/125 ongebr ƒ 100,—, 147 pfrs 
ƒ 1 6 5 , — , ld gebr ƒ 6 0 , — , 221/233 ongebr ƒ 5 0 , — , 301 pfrs 
ƒ62,50, 356/62 ongebr ƒ125,—, 946/951 ongebr ƒ150 ,— 
Bulgari je: 237 gebr ƒ175,—, vigp 1/4 ongebr ƒ25 ,—, 12/14 on
gebr ƒ 8 5 , — 
Denemarken: 68 gebr ƒ50 ,—, 153/164 ongebr ƒ30 ,—, vIgp 1/5 
ongebr ƒ150,—, gebr ƒ135 ,— 
Spanje: 261/271 gebr ƒ200,—, 288/299 ongebr ƒ60 ,—, 339/366 
ongebr ƒ60,—, vIgp 7/16 ongebr ƒ 90,—, 31/36 z g ƒ 5 0 , — 
Griekenland: 369/374 pfrs ƒ 6 5 , — , 375/392 pfrs ƒ 9 0 , — , 453/61 
pfrs ƒ190 ,—, vIgp 1/4 pfrs ƒ30 ,—, 5/7 ongebr f 1 5 0 , — , id gebr 
ƒ125,—, 8/14 ongebr ƒ85 ,—, gebr id , 15/21 ongebr ƒ80 ,—, 
40/49 pfrs ƒ130,—, Bez Alb 26/45 ongebr ƒ75 ,— 
Hongari je: 371/78 ongebr ƒ50 ,—, vIgp 12/23 pfrs ƒ35 ,—, 28/34 
ongebr ƒ175,—. Blok 1 ongebr ƒ65 ,—, 10/11 en 12 pfrs ƒ37,50 
IJsland: 123/137 ongeb ƒ200,—, vIgp 4/8 ongebr ƒ110,—, 9/11 
ongebr ƒ42 50, 12 ongebr ƒ200 ,—, 15/20 ƒ27,50 
Italië: 1/74 ongebr ƒ0,35 per Y v f r , 83/86 ongebr ƒ300,—, gebr 
ƒ140 ,—, 124/127 ongebr ƒ60 ,—, 140/142 ongebr ƒ60 ,—, 156/162 
gebr op couv ƒ 2 0 0 — , 295/304 ongebr ƒ50 ,—, Trentino 1/17 
gebr ƒ3000,— 
Letland: vIgp 25/29 ongebr ƒ250 ,— 
Liechtenstein: 94/107 ongebr ƒ285,—, 111/13 ongebr ƒ250,—, 
128 gebr ƒ 750,—, vIgp 1/6 ongebr ƒ 110,—, 7/8 ongebr ƒ200,—, 
9/13 ongebr ƒ75,—, 24/33 ongebr ƒ67,50 
Turki je: 857/871 ongebr ƒ400 ,— Joegoslavië: 108/111 ongebr 
ƒ40 ,—, 225/230 pfrs ƒ30 ,—, 231/36 ongebr ƒ37,50, 255/60 on
gebr ƒ 5 5 , — , vIgp 48 ongebr ƒ175 ,— 
Vat icaan: 26/38 ongebr ƒ150 ,—, 66/71 ongebr ƒ600 ,—, 72/79 
pfrs ƒ250,—, expresse 1/2 ongebr ƒ125,—, post ongebr 1/6 
ƒ175 ,—, pakketpost 1/15 ongebr ƒ175 ,— 
Triest: alle zegels ongebr ƒ0,50 per Y v f r 
Zwi tser land: 62 gebr ƒ67,50, 144 ongebr ƒ125,—, alle Pro Juven-
tute ƒ0,50 per Y v f r , alle bloes en alle luchtposten 
Zweden: 76/86 ongebr ƒ185,—, 122/147 ongebr ƒ185,—, 163/177 
gebr ƒ 675,—, vIgp 7 ongebr ƒ100 ,— 
Aanvragen en bestellingen liefst schriftel i jk of telefonisch né 18 uur. 

DE LEIDSE POSTZEGELBEURS J. SPIJKER 
VERDISTRAAT113 - LEIDEN - TELEFOON (01710) 2 68 84 

Nu ook Eerste Dag Enveloppen 
van N e d e r l a n d & O.R. tegen P o s t k a n t o o r p r i j s ! 
(Nummering volgens NVPN cat. 1970, alles eerste kwali teit , goede 
stempels.) 
U betaalt dus voor een FDC Nederland: zegelwaarde -|- ƒ0,25 voor 
de FDC. 
U betaalt dus voor een FDC Suriname of Ned. Ant i l len: zegelwaarde 
- I - f 0,40 voor de FDC. 

Normaal betaalt u bijvoorbeeld voor een FDC met zegelwaarde f 1 , — 
de minimale prijs van f 1,80; nu betaalt u slechts f 1,25. 
Alle onderstaande prijzen zijn inclusief envelop (FDC) (d w.z.■ zegel

waarde  I  envelop). Indien u onbeschreven FDC's wenst kost dit 
5 % van de totale prijs meer. 

Neder land 
E 67 
E 69 
E 71 
E 72 
E 73 
E 74 
E 75 
E 76 
E 78 
E78A 
E 79 
E 80 
E 81 
E 82 
E 83 

0,60 
1,60 
0,87 
1,25 
0,85 
1,65 
0,63 
1,65 
1,10 
1,70 
1,85 
0,85 
1,85 
0,45 
2,— 

E 84 
E 84a 
E 86 
E 87 
E 88 
E 89 

0,90 
0,90 
2,— 
2,— 
0,45 
2,— 

E 47 
E 48 

2,20 
2,20 

S u r i n a m e 

N e d . Anti l len 
E 39 
E 40 
E 41 
E 42 
E 43 
E 44 
E 45 
E 46 

0,90 
1,40 
0,90 
0,90 
1,62 
2,20 
1,62 
0,80 

E 36 
E 37 
E 38 
E 39 
Ea 
E 45 
E46 
E 47 
E 48 
E 49 
E 50 
E 51 

0,90 
0,90 
1,80 
2,— 
0.90 
1,48 
3,40 
1,50 
1,50 
3,40 
1,60 
1,30 

E 52 
E 53 
E 54 
E 55 
E 56 
E 57 
E 58 
E 59 
E 60 
E 61 

3,40 
1,10 
1,30 
1,10 
1,50 
3,40 
1,60 
3,40 
1,10 
1,10 

Vraag onze 
prijslijst 
gratis aan met 
vele, vele 
koopjes' 

Leveringsvoorwaarden Alleen bij vooruitbetaling of onder rem

bours. Porto f 1,50 extra; rembours 2,50 extra. 

D. J. V. d. Zwaan 
Gooioord 338 
Postgiro: 1 96 38 54 

AmsterdamBijlmermeer 
TeL: (020) 9814 22 



KENNERS 
KIEZEN: 

Leuchtturm Seruca-Falzlos-Albums (met Hawid-stroken) 
Nederland vanaf 1852 tot heden 

vanaf 1945 tot heden 
Israël met TAB compleet 
Vaticaan met Kerkelijke Staat compleet 
Europa-Unie vanaf 1956 tot heden 
Verenigde-Naties vanaf 1951 tot heden 
België vanaf 1849 tot 1944 

vanaf 1945 tot 1959 
vanaf 1960 tot heden 

Frankrijk vanaf 1849 tot 1944 
vanaf 1945 tot heden 

Spanje vanaf 1850 tot 1939 
vanaf 1936 tot 1950 
vanaf 1950 tot heden 

nr. 312 SF 
nr. 0312 SF 
nr. 787 TABSF 
nr. 313 SF 
nr 371 SF 
nr. 552 SF 
nr. 314 1 SF 
nr 314 II SF 
nr. 314 III SF 
nr. 315 SF 
nr. 0315 SF 
nr. E - 308 1 SF 
nr. 0308 II SF 
nr. 0308 III SF 

o.a.: 
ƒ109,50 
f 7 5 , -
ƒ109,50 
ƒ 82,50 
ƒ 65,— 
ƒ 48,50 
ƒ110,— 
ƒ 86,— 
ƒ 7 5 , -
ƒ 82,50 
ƒ104,50 
ƒ109,— 
ƒ 57,50 
ƒ 97,50 

ALLEEN BLADINHOUDEN 
Ned. Antillen vanaf 1949 tot heden 
Suriname vanaf 1945 tot heden 

nr. 12 NA SF 
nr. 12 SU SF 

ƒ 18,75 
ƒ 34,25 

VERKRIJGBAAR BIJ UW HANDELAAR 

Importeur Postzegelgroothandel 

WF.HEIHANN 
Parnassusweg 24 huis 

Amsterdam 9 
Telefoon 792640 1 

MISTEN WIJ 
DE TREIN?? 

Als WIJ het Maandblad en ,,Mijn Stokpaardje", met al die fantas
tische aanbiedingen, crit isch en zorgvuldig doorlezen dan zou 
bovenstaande vraag bevestigend moeten worden beantwoord 

Wij kunnen u geen goudmijntjes, 
rariteiten of normale zegels van de 
courante landen tegen spotprijzen in 
het vooruitzicht stellen. 

Als WIJ echter de resultaten van onze zichtzendmgen beki jken, 
dan staat het, als een paal boven water, dat wij 

de aansluiting NIET misten. 
Sterker nog, het bli jkt meer en meer, dat deze zichtzendmgen in 
een onmisbare behoefte voorzien 
Meer dan 35 jaar geleden begonnen wij er mee Toen al waren 
WIJ onze t i jd ver vooruit Het was immers de 

zuiverste vorm van zelfbediening, 
de verkoopwijze die de wereld inmiddels veroverde 
Zover dit noodzakeli jk was, pasten wij ons aan de veranderde 
normen in de fi latelie aan 
Van de oude degeli jkheid deden wij geen afstand, wel van een 
aantal gebieden, welke uit handelsoogpunt wel aantrekkeli jk 
waren, maar waar wi j met meer achter konden staan 
Daarom verzorgen wij tegenwoordig alleen nog maar zendingen 
van 

Nederland en C R . Zeer uitvoerig met 
t en t 
België - Luxemburg - Frankrijk -
Oostenrijk - Scandinavië incl IJsland 
- Finland 
Voor- en na-oorlogs Duitsland, 
met gebieden 
Zwitserland incl uitvoerig 
dienstzegels 
Vaticaan - Engeland en Koloniën 

HOE LIGGEN NU DE KAARTEN Ons probleem is hoe met 
serieuze verzamelaars in contact te komen Wi j weten best dat 
velen, die beslist wel belangstelling voor deze werkwi jze hadden, 
bij vroegere proefnemingen werden teleurgesteld Wij preten
deren ook met het iedereen voor 1 0 0 % naar de zin te kunnen 
maken 
Maar bestaat er voor u ook geen probleem? Is het voor u zo 
eenvoudig aan goed materiaal te komen'? Waar kunt u nog een 
goede zichtzending van bv Engelse Kolomen bestellen"? Of 
zendingen van Frankrijk en Scandinavië en Zwitser land van 
belangrijke omvang en waarde ' 
Het gaat ons beslist met uitsluitend om het aantrekken van 
kapitaalkrachtige en vergevorderde verzamelaars Ook pasbegin-
nende of gevorderde verzamelaars zijn hartelijk welkom 
Vooral voor deze twee laatste categorieën hebben wij b v van 

Nederland en O.R. 
heel aantrekkeli jke boekjes, waarin, vooral van Nederland, vele 
series los zijn uitgepri jsd, zowel gebruikt als ongebruikt U 
behoeft beslist geen ,,r ichard" te zijn om van deze zendingen 
gebruik te maken Wel moet de minimum-uitname per zending 
ƒ45 ,— kunnen bedragen U kunt de zendingen, al naar wens, 
1 X per maand, 2 x per maand, 1 x per 2 maanden of 1 x per 3 
maanden laten komen 

Neemt u eens een proef ! ! ! I 
U loopt immers geen enkel risico I ! I 

Een proefzending wordt u franco toegezonden, zonder een 
enkele koopdwang, terwij l wij ook reeds voor de terugzending 
frankeerden 
Overwin even uw weerstand en vraag een zending aan Opgeven 
s v p vol ledig verzamelgebied, pasbeginnend, gevorderd of 
vergevorderd Of beter nog, belt u ons even op Wi j zijn dan 
wederzijds ineens geïnformeerd 

I |l I I I I ni POSTZEGELHANDEL 

^ i i %^ VAN DUYN & 
^ H ^ VERHAGE 
7 \ v l / / u ~ Hoyledesingel 38 
W N . Ä C ~ ^ ^ ^ r ~ ~ > Pcstbox 3195 

^^^"■•"^^ii^il^^lt Rotterdam (3013) 
J Telefoon (010) 22 44 21 



ZICHTZENDINGEN 
EUROPA 
van NEDERLAND en O.R., BELGIË, LUXEMBURG, 
FRANKRIJK, DUITSLAND, OUD-DUITSE STATEN, 
DUITSLAND na 1945, BUNDESPOST, BERLIJN etc, 
tevens de resterende DUITSE GEBIEDEN, o.a. 
DANZIG, MEMEL, SAARLAND, etc., ZWITSER
LAND, SCANDINAVIË, OOSTENRIJK, RUSLAND, 
VATICAAN, MONACO, ITALIË, HONGARIJE, 
GRIEKENLAND, e tc . . . . 
Alle Europese landen zijn bijzonder goed voorzien 
in de LUCHTPOST, welke wij afzonderlijk 
opgenomen hebben, zowel WEST- als OOST
EUROPA, o.a. nagenoeg volledig opgenomen 
Bulgarije, FRANKRIJK, HONGARIJE, MONACO, 
ITALIË, RUSLAND, ROEMENIË, SPANJE, 
VATICAAN, POLEN etc. . . . 

BUITEN EUROPA, o.a. 
ISRAËL zeer uitgebreid opgenomen, Zuid-Amerika, 
ENGELSE KOLONIËN met zeldzaam materiaal, 
FRANSE KOLONIËN zeer uitgebreid, etc, tevens 
LUCHTPOST van nagenoeg alle landen, o.a. 
ITALIAANSE GEBIEDEN EN KOLONIËN, SPAANSE 
KOLONIËN, FRANSE KOLONIËN zeer uitgebreid, 
ZUID-AMERIKA zeer goed aanwezig, o.a. BOIJVIA, 
BRAZILIË, ECUADOR, URUGUAY, MEXICO, 
NICARAGUA, DOMINICAANSE REP., SALVADOR, 
ARGENTINIË, HAÏTI, PERU, PARAGUAY, PANAMA, 
CHILI, PHILIPIJNEN, CUBA, COSTA-RICA, 
GUATEMALA, COLUMBIA, VENEZUELA, etc etc. 

Tevens verzorgen wij ELKE MAAND een 
PRIJSLIJST, waarin duizenden aanbiedingen, zowel 
van de EUROPA-LANDEN als daarbuiten, vele 
landen worden steeds uitgebreid opgenomen, 
door de zeer vele aankopen een steeds wisselende 
INHOUD, een briefkaartje en u ontvangt deze 
PRIJSLIJST gratis. 
Korting zowel voor de PRIJSLIJST als de ZICHT
ZENDINGEN, bij een uitname van ƒ 30,— 5 %, 
ƒ 5 0 — 10%, ƒ 100,— 15 %, ƒ 1000 20%. 

POSTZEGELHANDEL 
„OLYMPIADE' ;»» 

EIG.: G. L. VAN TOOR - BINNENWEG 13 
LOENERSLOOT - TELEFOON (02949) 377 

18.- PER KILO 
betalen wij voor grootformaatzegels van Nederland op papier 

2. - PER KILO 
betalen wij voor uitgezochte kilo's Nederland 

Ook buitenlands kilowaar steeds te koop gevraagd 
leder kv^antum — snelle afwikkeling (geen zendingen onder ƒ50,—) 
Tevens te koop gevraagd complete series Nederland, alléén in engros-
hoeveelheden 

POSTZEGELGROOTHANDEL 

„NOVIOMAGUM" 
2e Walstraat 17 - Ni jmegen - Telefoon (08800) 2 06 38 

^Hawid klemstroken" U v^eet, dat voor elke verzamelaar 

het ideale middel is voor het opbergen van postfrisse zegels Leverbaar 
zijn de volgende maten m zwart en wit Pakjes a 25 stroken, lengte 21 cm 

Hoogte 16, 20, 21 , 24, 26, 27,5, 29, 30, 31 en 33 mm per pak f 2,50 
Hoogte 36, 39, 40, 41, 44, 48, 49, 52 en 55 mm per pak f 3,50 
Pakjes a 10 stroken, twee zijden dicht: 210x66, 210x86, 
130x85, 148x105 en 160x120 mm per pak ƒ 2,50 
Pakje a 7 stroken, twee zijden dicht: 210x170 mm per pak ƒ3,50 
Havi/id klemstrokensnijder f 2,75; Hawld Simplex hefboomsnij-
apparaat ƒ16 50 tube lijm ƒ 0,50. 

BIJ bestelling vermelden zwart of wit Dit is slechts een greep uit onze 
voorraad klemstroken, vraag onze complete prijslijst 
Het bestelde wordt u op zicht gezonden, zonder verplichting tot kopen 
BIJ een bestelling boven ƒ tO,— worden u de klemstroken portvrjj toege
zonden 5 % korting bij een aankoop boven ƒ 10,— en 10% korting bij een 
aankoop boven f 25, -

POSTZEGELHANDEL J. VAN MASTRIGT 
Zwarte Hondstraat 1/Blaak - Rotterdam-1 - Tel.(010)1435 80 - Giro 661478 

Te koop gevraagd 
Nederland en overzeese gebiedsdelen 
series postfris en gestempeld 
bundel- en kilowaar 
losse waarden, ook collecties, 
bij voorkeur belangrijke partijen, 
altijd aankoop è contant 

A. J. de Wit 
Postbus 7055, Amsterdam-Z , tel . 713489, bij geen gehoor 442435 

tSÓ POSTZEGELS VAN DE 
OLYMPISCHE SPELEN VOOR SLECHTS 
Een briljante collectie opwindende zegels uit 11 landen speciaal uitgegeven 
t g v de Olympische Spelen 1968 
Bevat senes uit Shajah Duitsland Mongolië Polen Yemen Hongarije 
Roeanda Deze waardevolle collectie (waarde ƒ 8 — ) kunt U in uw bezit krijgen 
als U ook meedoet met — ter introduktie — goedkoop kopen van postzegels 
uit het buitenland (Postzegels worden voor 14 dagen op zicht gezonden U 
kunt kopen wat U hebben wilt en U kunt de rest terugsturen) 
SLUIT f 1 . - AAN ONGEBRUIKTE BROADWAY APPROVALS 
HOLLANDSE POSTZEGELS IN EN 50, Denmark Hill,London&E.5,England. 
yRAAG NAAR DE AANBIEDING NF6 



Postzegelhandel 
„t RAEDTHUYS" 
(eig. J. D. Muis) 
Raadhuisstraat 41  Amsterdam  Telefoon 22 09 01 , b g g 12 31 23 

heeft voor u een van de grootste postzegelvoorraden van Neder
land, ruim honderd grote dikke winkelboeken vol tegen normale 
prijzen O a 

Nederland en O G Gebruikt vrijwel alles aanwezig zelfs T/Ï et 3qaats rol
tanding luchtp Curagao en Suriname Alle weldadigheidsuitqiften voorradig 
WestEuropa o a grote stock Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Italië, Vatl
caan, Zweden, IJsland enz enz Prijzen m het algemeen 50 et per Yvert 
franc 1e pi 1 0 % minder 
OostEuropa grote voorraad vooral Rusland en Hongarije (veel onqetand) 
in het algemeen 40 et p Yvertfranc behalve nieuwe uitgiften 
Eng Kol • 9 winkelboeken vol hoofdzakelijk periode George VI en Elisabeth 
Azie alle landen veel Japan, Yemen enz enz 
ZuldAmerika grote stock van alle landen veel luchtpost 
Afrika* alle landen ook de nieuwe staten 
Israel: grote stock in het algemeen 5 0 % Benco ook 1e dagenv 
Aparte boeken voor BLOEMEN, DIEREN (6 boeken) RUIMTEVAART, POSTZ. 
op POSTZ , SPORT, SCHILDERIJEN, VER NATIES, VER. EUROPA. 

Onlangs aangekocht een zeer grote luchtpostcol lectie hele wereld w o veel 
brieven Eveneens grote collectie scheepvaart 

Albums insteekboeken catalogi loupes in ruime sortering voorradig 

U kunt bij ons rustig zitten postzegelen onder het genot van een heerli jke 
kop koffie of een glaasje frisdrank Mancolijsten worden omgaand, in ieder 
geval binnen 14 dagen behandeld Donderdag s gesloten 

Verzamelingen en parfijen 
te koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Raadhuisstraat 41  Amsterdam  Telefoon 22 09 01 

(prive Zandvoortselaan 325, Bentveld, post Aerdenhout, 
telefoon (023) 24 49 83 b g g (020) 12 31 23 

REEDS MEER DAN 15 JAAR ben ik inkoper voor meerdere 
zaken, voor particulieren en voor export, en zoek doorlopend 
te koop tegen beslist goede prijzen 

GROTE EN KLEINE WERELDCOLLECTIES, LANDENCOL

LECTIES, VERZAMELINQEN NEDERLAND EN OVERZEESE 
RIJKSDELEN, GOEDE LOSSE ZEGELS, SERIES, ENGROS 
EN PARTIJEN. 

Geen object is te groot, er wordt contant betaald 
Voor belangrijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis 
Treed tegen een tarief van 5 % ook op als commissionair bij 
verkoop van uw collectie, ook wanneer u toch liever wilt 
laten veilen. Ik zorg dan voor j'uiste uitkaveling. 

DER SAMMLERDIENST het Duitse f i latelistische t i jdschri f t 
• verschijnt eens per 14 dagen 
• gemiddeld 132 pag per nummer 
• nieuwtjes met fotopagina s op 

kunstdrukpapier 

Abonnementsprijs: f 25 80 per jaar 
(half jaar/■ 13 40) proefnr qratisl 
Advertenties: prijzen op aanvraag 
Woordadvertenties' opschrift
woorden 60 et tekstwoorden 25 et 

Vertegenwoordiging voor Nederland 

FILEKTURA  POSTBUS 54  KATWIJK A A N ZEE 
POSTGIRO 51 69 28  BANKGIRO 47 59 00 146  TELEFOON (01718) 4068 

BRANDKASTEN 
voor uw debiteurenadministratie, postzegels en alle onvervang

bare stukken 
KAPTINO heeft meer dan 500 nieuwe en gebruikte brandkasten 
en inbouwkluizen voor u staan Nieuwe brandveil ige kasten 
ƒ268,80, ƒ420,— enz Zware LIPS pantserbrandkasten met en 
zonder cijfercombinatie, tegen voordelige prijzen U hebt bij ons 
ook de gelegenheid om uw te grote of te kleine brandkast in te 
ruilen 

TEL- en SCHRIJFMACHINES 
keuze uit 3000 machines Nieuwe VICTOR TELMACHINES met 
telstrook ƒ 224,— Nieuwe Amerikaanse elektr telmachines met 
verm en telstrook van ƒ425,— NU ƒ325,— El winkelkassa's 
met dagtotaal f 929,— Nieuwe schrijfmachines met 24, 32, 45, 
60 en 70 cm wagenbreedte, alle schriftsoorten van GIGANT tot 
micro Nieuwe stalen schrijfbureaus uit voorraad, met 3, 5 of 6 
laden van ƒ 168,— af 
Komt u ook eens kijken? Alle dagen geopend U koopt bij ons 
prettig en 

BIJ KAPTINO VOORDELIGER 
Amsterdam, De Clercqstraat 77, telefoon 12 37 11 
Haarlem, Zijlweg 53, telefoon 32 69 66 - Ook reparatie 
Den Haag, Laan van N.O. Indië 12, telefoon 83 94 46 

POSTZEGELS 
Bent u nog geen lid van ons 
NATIONAAL ZEGEL SPAAR PLAN ? 

Vraag dan direct vri jbl i jvend onze prijsli jst en om inlichtingen, 
welke u per omgaande worden toegezonden 
U gelieve hiervoor f O 40 aan postzegels m te sluiten 

W I J wensen hierbij al onze leden een heel Gelukkig en Voorspoedig 
Nieuwjaar toe 

STADIONWEG 103 - AMSTERDAM-Z - TEL (020) 73 92 16 

U.S.A. 
HET adres voor 

Onze prijsli jst van gestempelde zegels der 
Verenigde Staten word t u op aanvraag gaarne 
toegezonden. 

O o k uw manco-l i jst is weli<om. 

U.K.A."-STAMPS Amerikaanse zegels- »» 
POSTBUS 124 - ' s - H E R T O G E N B O S C H 

Heeft u prijsli jst nr 18 al ontvangen? 
Vraag hem anders direct even aan werkel i jk boordevol voor
delige aanbiedingen 
Tevens unieke afwikkeling van uw mancolijsten (indien gewenst 
vri jbl i jvende pri jsopgave vooraf) 
Zendt mij uw mancolijsten van Ned en O G , Indonesië, Ver 
Naties en overige verzamelgebieden 
Gaarne vermelding van wat u verzamelt 

a) Postzegels (postfris, ongebruikt of gebruikt) 
b) First Day Covers 
c) First Flight Covers 

Indien voorradig ook levering van losse waarden 
Gaarne zie ik uw aanvragen voor een prijsli jst of uw manco-
lijst(en), met retourporto tegemoet 
Eenmaal een prijsli jst aangevraagd bent u voor alti jd verzekerd 
van toezending van nieuw te verschi jnen prijsl i jsten 
Uitsluitend afwikkeling per post geen afhaaladres 

H. V A N L A A R 
Postbus 6066 Amsterdam - Tel (020) 14 10 35 - Giro 549598 

NEERLANDIA 
POSTZEGELALBUMS 

schroef: 

No 5 100 norm bl ^12 30 

No 9 200 norm bl f20 -

No 13 150 dikke bl f\9 -

Band: kunstieer met goudopdruk verdekte schroeven, 25 x 281/2 cm, prima 
kwali tei t 
Bladen: houtvrij papier fi jne ruitjes onderdruk 
Tekensjabloon. voor ' t zelf tekenen van vakjes Nieuwe maten voor elk 
album geschikt ƒ 2 75 
ALBUMFABRIEK NEERLANDIA-UTRECHT 
CEYLONLAAN 11 - TELEFOON 88 08 34 - GIRO 35 20 03 



VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN 

VEILING 438 Z  O 111001*1 1 9 / 0 
Méér dan 3300 kavels! 

VEILINGINDELING: 

2 maart 19.00 uur 
3 maart 14.00 uur 

19.00 uur 
4 maart 13.00 uur 

5 maart 13.00 uur 

5 maart 19.15 uur 

6 maart 13.00 uur 

Catalogus wordt aan 
gaande toegezonden 
onze giro 1 73 69 t.n.v 

Albums, Insteekboeken enz. 
Nederland engros. 
Landenrestanten. 
Betere zegels en series 
van Europa, o.a. belangrijk 
U.S.A., België, Luxemburg, 
Oostenrijk. 
Nederland 1ste gedeelte, o.a. 
uitgebreid eerste emissie, een 
enorme verzameling 
puntstempels enz. 
Indië, Curacao en Suriname, 
o.a. een blok van zes van 
de no. 1 van Indië en een zeer 
uitgebreide 
speciaalverzameling Curasao. 
Nederland 2de gedeelte, o.a. 
foutdruk 1953 van het 
watersnoodzegel. (no. 601 f) 

nieuwe aanvragers per om

na ontvangst van f 2,50 op 
■ 1 

J. L. van Dieten, Postzegelveilingen, 
Tournooiveld 2 Den Haag, Tel: 0 7 0  1 1 7 6 6 1 



Een Half Miljoen 
Cataloguswaarde 

kocht Dick-Johan vorige maand in het buitenland Een giganti
sche partij, welke z'n weerga nergens vindt 
Dick-Johan laat echter de postzegelhandel niet profiteren van 
deze enorme aankoop, maar gaat u, zijn klanten en zijn toe
komstige klanten; mensen die verzamelen, beleggen en hier en 
daar wat ,,snabbelen", de kans van uw leven geven. 
Alle prijsbarrières worden doorbroken! 
Dus let goed op, deze kans krijgt u géén tweede maal, want wij 
zijn voordat u het weet uitverkocht 
De gigantische partij is als volgt verdeeld (geheel willekeurig; 
de minimale cataloguswaarde staat bij iedere partij vermeld, het 
IS echter meestal veel meer. Partijen bevatten zegels van de 
gehele wereld). 
Kleine partij: cataloguswaarde 1000,— 
Normale winkelprijs: 600,—, uw prijs: 79,50 
Deze partij bevat o a. Ned 544/48, 578/81 (postfris) en vele 
zeldzame zegels 
Grote partij: cataloguswaarde 5000,— 
Normale winkelprijs: 2500,—, uw prijs: 250,— 
Bevattend o.a.: Nederland 544/48, 578/81 en 1 stel Amphilex-
blokken (postfris) en vele zeldzame zegels 
Extra grote partij: cataloguswaarde 10.000,— 
Normale winkelprijs: 6000,—, uw prijs: 750,— 
Bevatten o a : Nederland 544/48, 578/81, 1 stel Amphilexblokken, 
1 serie Itep (postfris) 
Leveringsvoorwaarden: Alleen bij vooruitbetaling of onder rem
bours Porto 1,50 extra. Rembours 2,50 extra. 

D. J. van de Zwaan 
Gooioord 338 Amsterdam-Bijlmermeer 
Postgiro 1963854 Telefoon (020) 98 14 22 

'tuÊ 

J. A. LEMSTRA 
ASSURANTIËN N.V. 
Gespecialiseerd in filatelistische risico's; 

>'"'" particuliere verzamelingen, rondzendverkeer 
van verenigingen - tentoonstellingen 

E. DU PERRONLAAN 44 - UITHOORN - TELEFOON (02975) 3422 

W. ENGELKAMP 
koopt alles op het gebied van postzegels, verzamelingen, 
partijen, series en bundels tegen contante betaling. 

St. Jansstraat 5, Amsterdam. 1e zijstraat naast Krasnapolsky bij de 
Dam. Tel. (020) 23 66 25, privé (020) 73 79 26. 

16e VEILING OP 11 APRIL . . 
Ev veiling wordt gehouden op 13 juni. Te allen tijde kan goed 
materiaal worden ingezonden 
WIJ garanderen zorgvuldige behandeling uwer inzendingen. 
Onze veilingen worden veelvuldig bezocht, vele schriftelijke 
biedingen verzekeren u van goede opbrengsten. 
Kopers vinden ruime keuze, vele gezochte losse exemplaren en 
passende collecties. 

Denkt u aan liquidatie ? Denkt u aan uitbreiding ? 

Onze catalogi GRATIS te verkrijgen, bel of schrijf ons. 

Neem dan contact op met 

POSTZEGELVEILING "TWENTHIA" 
POSTBUS 177 - ALMELO - TELEFOON (05490) 1 64 17 

UHAUBEK 
O 

f f 

/ / 

SCHAUBEK 
BRILLANT ALBUMS 

ZONDER PLAKKERS 
met HAWID-klemstroken 

IN KUNSTLEDEREN KLEMBANDEN 
• Gemakkelijk hanteerbaar, DUBBELE klemnaad, 

geen verschuiven der zegels, 
volkomen vlakliggende bladen door stansing. 

Uit ons „BRILLANT"-programma: 
NEDERLAND COMPLEET ƒ 105,60 

Nederland tot 1945 f 63,60 
Nederland vanaf 1945-1968 f 60,60 

OVERZEESE RIJKSDELEN COMPLEET ƒ 181,80*) 
Nederlands Indie f 60,— 
Nederlands Nieuw Guinea f 26,10 
Curagao-Nederlandse Antillen f 56,70 
Suriname f 75,— 

BELGIË COMPLEET ƒ203,40*) 
BONDSREPUBLIEK EN WEST-BERLIJN f 79,80 
D.D.R f131,40 
FRANKRIJK ƒ167,40*) 
GROOT-BRITTANNIË ƒ 75,60 
IERLAND ƒ 36,90 
LUXEMBURG ƒ 91,20 
OOSTENRIJK met BOSNIË ƒ181,80*) 
VATICAAN/KERKELIJKE STAAT ƒ 66,30 
ZWITSERLAND ƒ120,90 
AUSTRALIË COMMONWEALTH ƒ 61,80 
ISRAËL ƒ106,80 
U.S.A ƒ126,30 
UNO ƒ 38,10 
*) in 2 kunstlederen klembanden I 

Zojuist verschenen: 
CANADA ƒ 65,40 

Al deze albums zijn ook verkrijgbaar in de normale uitvoering 

Direct uit voorraad leverbaar! 
Alle verdere Schaubek albums, zowel in de normale 
als de ,,Brillant"-uitvoering, vindt u in onze grote prijs

lijst die gratis verkrijgbaar is. 

Nadere inlichtingen (w.o. proefblad ,,Brillant") 
verschaft gaarne uw postzegelhandelaar of 

SCHAUBEK IMPORT 
ROELF BOEKEMA 

Prinsestraat 58-60 hoek Juffrouw Idastraat 
Den Haag 

Telefoon (070) 11 0319 - Giro 7668 
Bank: Hollandsche Bank-Unie N.V. 

Uitgever C. F. Lücke, SCHAUBEK VERLAG, DDR, 705 LEIPZIG 



GOEDKOOPSTE PRIJSLIJST 
UNIEKE AANBIEDINGEK PER 1 en 
No. 
Neder I 
277° 
287/88 
293/95 
299° 
309° 
318/22° 
379/91 
397/401° 
402/03 
405/21 
423/27 
428/42 
«44/48 
500/03 
504/05 
544/48 
550/55° 
556/60° 
572 
577 
578/81° 
578/81 
592/95 
601 
676/80 
695/99 
720/21 
722/26 
731/35 
757/58 
759/63 
764/65 
766/70 
771 /73 
774/76 
791 
811 
812/15 
816/17 
818/19 
820 
827/28 
829 
830/34 
835 
836/38 
839 
840/41 
842/46 
847/48 
849/53 
854 
855 
859/63 
868/69 
875 
876 
877/81 
886/88 

Al onze 
mering 
plakker. 

l x 
and 

2,50 
6,75 
6,— 
1,25 
0,80 
4,50 
2,— 
0,50 
4,50 
0.75 
0,40 
4,25 
0,50 
3,50 
0,65 
5,— 

10,— 
20,— 
4,20 
4,25 
8,— 
9,50 

30,— 
0,20 
4,75 
4,50 
0,70 
6,25 
4,— 
0,40 
3,— 
1 , — 
2,75 
1,20 
2,10 
1,30 
0,15 
1,10 
0,40 
0,70 
0,15 
0,40 
0,15 
1,40 
0,15 
0,65 
0,80 
0,60 
1,35 
0,40 
1,60 
5,— 
0,20 
1,80 
0,60 
2,50 
0,20 
2,— 
5,50 

lOX 

20,— 
62,50 
55,— 
11 ,— 
7,— 

37,50 
16,50 
4,50 

39,— 
6,50 
3,25 

35,— 
4,50 

30,— 
6,— 

45,— 
90,— 

180,— 
38,— 
39,— 
75,— 
82,50 

250,— 
1,80 

4 1 , — 
38,— 
6,— 

53,— 
32,50 

3,50 
25,— 
8,50 

23,50 
10,— 
18,— 
11 .— 
1,30 
9,50 
3,50 
6,— 
1,30 
3,25 
1,30 

13,— 
1.30 
5.50 
7,— 
5,50 

12,— 
3,75 

15,— 
45,— 

1,60 
16,— 
5,50 

22,— 
1.80 

18.— 
52.50 

aanbiedingen Indo 
s volgens N.V.P.H 

No. 
889/93 
894/98 
899 
4/5 l.p. 
9/15° dienst 
25/26° dienst 

N e d . Indië 
298/303 
317/21 
347/50 

l x 
1.80 
2.10 
3.— 
0.40 

30.— 
3,50 

1,35 
0,40 
1 , — 

Ni«uw-Guinea 
1/9 
25/29 
32 
61/62 
63/66 
69/72 
78/81 
1/6 port 

Curacao 
158/63 
182/84 

N e d . A n t i l l 
211/17 
247 
304/06 
307/10 
311/13 
315/17 
318/21 
322 
323/24 
333 
336 
337 
338/42 
343 
347/50 
351 
353 
354 
370 
371 
376/79 

Surina "ne 
249/56 
316 
345/46 
347/48 
371/75 
378 
379/83 
386/87 
390/93 

esia uit onze 

13,— 
1,40 
3,— 
1.75 
3.— 
2.10 
1 , — 
6,— 

3,— 
2,10 

en 
2.— 
1.10 
2,— 
3,— 
2,25 
4,75 
3,50 
0,75 
1.10 
1.40 
0.70 
0,55 
3,25 
0,55 
2.75 
0.50 
0.85 
0.50 
0.50 
0.55 
1.90 

5.50 
0.75 
1.20 
2.75 
4,— 
0,80 
*,50 
1 , — 
2,— 

vorige 

l O x 
16,50 
18,— 
26,— 
3,75 

2 6 5 , -
30,— 

11,50 
3,50 
8,— 

120,— 
12,50 
25,— 
15,— 
27,50 
19,— 
9.— 

55.— 

24.— 
17.50 

18.— 
10.— 
16,50 
25,— 
19,— 
43,— 
30,— 
6,50 
9,— 

12.— 
6.— 
5.— 

30.— 
5,— 

20.— 
4.50 
7.50 
4.— 
4.75 
5,— 

17.50 

50.— 
6.50 

10.— 
25.— 
37.50 

7.— 
38.— 
8.50 

17.50 

per 10 
No. 
394/95 
396/97 
398/402 
403 
405/09 
410/13 
414/17 
427/30 
431/34 
460/61° 
462/66 
470/74 

Indonesia 
67/71 
72/80 
107/16 
133/36 
142/45 
146/49 
150/53 
161/63 
164/78 
185/88 
195/99 
200/03 
268/75 
322/27 
375/78 
420/23 
424/33 
472/86 
516/35 
559/62 
579 
580/82 
583/84 
585/86 
587/89 
590/91 
592/94 
595/99 
600/01 
602 
603/05 
606/07 
608/09 
610/12 
613/14 
615/19 
620/21 
622/26 
627/31 
632/35 
636/41 
642 
643/44 
645/46 
40/46 port 
33/41 Riau 

advertenties ziin nog 

l x 
1 , — 
1 , — 
4,25 
4,— 
3,50 
2,— 
2,— 
1,60 
1,75 
1,40 
2,90 
3,— 

1,80 
5,50 
4,— 
2,50 
2,75 
4,75 
3,75 
4,75 
1.20 
4.75 
3.60 
2.75 
0.20 
0.20 
0.10 
0,15 
0,40 
0,30 
1,25 
0,55 
0,30 
0,40 
0,50 
1 , — 
0,50 
0,90 
3,25 
1.15 
0,60 
0,40 
1,20 
0,70 
1,30 
1,30 
1,60 
2,50 
1.10 
2.— 
2.30 
1.35 
2.— 
0,50 
0,75 
0,60 
3,— 
7,50 

geldig. 
en Zonnebloem catalogus 1970. Alles is postfris 

Alleen indien ° vermeld dan is h 
Leveringsvoorwaarü 
tegen vooruitbetalir 
stratiekosten dient 

en: 2o 
et luxe gestempeld. 

ang de voorraad strekt. Levering geschiedt uits 
g. Betaalcheques wc 
' 1.60 extra te worde 

rden aangenomen. Voor port 
n overgemaak 

lOx 
9,— 
9,— 

38,— 
35.— 
30,— 
17,50 
16,50 
15,— 
16,— 
12,— 
27,50 
29,— 

15.— 
46.— 
35.— 
22.50 
26.— 
42.50 
32,50 
42.50 
10.— 
42,50 
32.50 
25.— 
1,50 
1,50 
0.80 
1.25 
3.— 
2.50 

11 .— 
4,— 
2,50 
3,50 
4.— 
9,— 
4,— 
8,— 

30,— 
10,— 
5,— 
3,— 

10.— 
6.— 

11.50 
11.50 
15.— 
23.— 
10.— 
16.50 
21 ,— 
11,50 
18,— 
4,50 
7,— 
5,50 

25,— 
65,— 

Num-
onder 

uitend 
o- en admini- 1 

VERZENDHUIS DE GRAAFF 
POSTGIRO 185U86 POSTBUS 3379 AMSTERDAM 

Z I C H T Z E N D I N G E N 
FILATELISTISCHE FRANKERING I I I 

Ned. en O.R. (gebr./ongebr.), West-Europa, Skandinavië, USA 
BILLIJK GEPRIJSD M l ! ! 

Uw briefkaart (met referentie) naar 
ZICHTZENDINGEN N. OVERDUIN 

Verl. Kolonieweg 16 - Soest - Giro 385725 

DIRECT GELD 
voor verzamelingen, partijen, restanten 
Gaarne aanbiedingen met prijs 

Postzegelhandel G. v. d. Eynde 
Broekemalaan 1 - UTRECHT (Tuindorp) - Tel. 7139 94 

Zichtzendingen 
Uitzoeken voor 20, 15 of 10 cent per zegel 

Enkele grote wereldcollecties (ruim 20.000 verschillende zegels) 
hebben wij in 21 boekjes laten plakken. U kunt deze boekjes 
7 dagen op zicht vragen en er zegels uitzoeken a 20 cent per 
stuk (volle boekjes), a 15 cent per stuk (driekwart volle boekjes) 
of 10 cent (halfvolle boekjes). Bij afname van 100 zegels uit een 
boekje 10 % korting. Voorwaarde is, dat de uitname per zending 
tenminste ƒ10,— bedraagt. 
Per keer kunt u maximaal twee boekjes op zicht vragen. 
Geef de nummers op van de boekjes, die u wenst te ontvangen. 
1. Afghanistan, Albanië. Oostenrijk. België; 2. België, Bulgarije; 
3. Bulgarije, Tsjechoslowakije; 4. Tsjechoslowakije. Denemarken, 
Finland; 5. Frankrijk, Duitsland; 6. Duitsland, Griekenland, Hon
garije; 7. Hongarije; 8. Italië, Japan, Joegoslavië; 9. Joegoslavië, 
Mongolië, Noorwegen, Perzië; 10. Polen; 11. Portugal, Roemenië; 
12. Roemenie, Rusland; 13. Rusland, Spanje, Zweden; 14. Zwe
den. Zwitserland, Turkije, Yemen, U.S.A.; 15. Engeland, Eng. Kol. 
(A-l); 16. Eng. Kol. (I-Z), Argentinië; 17. Zuid-Amerika (A-P); 18. 
Zuid-Amerika (P-Z), Congo; 19. Port., Spaanse, Franse Kol.; 
20. Franse Kol.; diverse landen; 21. China. 
Ook kunnen wij u sturen één van de onderstaande dozen. 
A. Hongarije, 15 c.p.st.; B. Roemenië, 15 c.p.st.; C. Tsjechoslo
wakije, 15 c.p.st.; D. Sportzegels, 15 ct.p.st.; E. Dieren, 15 c.p.st.; 
F. Ruimtevaart, 20 c.p.st.; G. Bloemen, 20 c.p.st.; H. Wereld, 10 
ct.p.st.; I. Schilderijen, 20;,c.p.st. 
Bij afname van 100 zegels uit één doos 10 % korting. 

OPTIMUS' ZICHTZENDINGEN 
KAMPHUIZENLAAN 5 - ARNHEM 

INSTEEKBOEK „POPULAIR" 
prima kwaliteit, gebonden In gehamerd marmeren omslag, 
wit bnstolkarton, middenstrook. 

A. 16 biz., 160 stroken f 5,50, per drie ƒ15,— 
B. 32 bIz.. 383 stroken ƒ 11,25, per drie ƒ30,— 
C. 64 bIz., 640 stroken ƒ22,50, per drie ƒ60,— 
franco levering bij vooruitbetaling. 
LINDNER FALZLOS ALBUMS 
Vraagt onze uitvoerige prijsli jst, monsters, Amphilex-
souvenir. Prijzen 1970 1 0 % hoger dan voorheen in verband 
met revaluatie der D.M. 

L. J. A. LUDEKER - BOX 143 - HILVERSUM - POSTGIRO 353322 
BEZOEKT OOK ONZE WINKEL LEEUWENSTRAAT 2A 

FALZ 
LOS 

ALBUM 

SCHAART U BI/ onze vele tevreden jarenlange afnemers. Prachtige FDC 
en POSTFRIS West-Europa etc. Vele oudere FDC. Uitgebr. circ. tegen 
antwoordporto 

T. HARTEVELD'S FDC SERVICE - NVPH-IFSDA 
Blondeelstraat 36 - Rotterdam-14 - Telefoon (010)20.40.70 - Giro 507.40/ 

NAAST 
ONZE 
AAN

BIEDING 

1 BRIEFKAART EN U 0NTVANGT2 
zichtzendboekjes postfris Nederland 
na 1940 -f- 1 boekje gebruikt vóór 
1940 vragen wij uw speciale aandacht 
voor de hiernaast genoemde landen. 

Veel mooi materiaal is hierin ver
werkt. Vraag eens een ZICHTZEN-
DING aan bij: 

POSTZEGELHANDEL 
„DE LOUPE" 

LIJSTERBESLAAN 18 - (P.O.B. 24) 
OOSTVOORNE - TELEFOON 34 09 

POSTZEGELHANDEL „DE l O U P E " " 
Filalelistische Postorder-

en Zichtzendonder neming _, 

CURAQAO en 
SURINAME 
(vóór 1940 gebr., 
na 1940 postfris) 
BELGIË 
(ongebruikt) 
LUXEMBURG 
(ongebr. en gebr.) 
FRANKRIJK 
(ongebr. en gebr.) 

Minimumuitname 
ƒ30.— 



KLEINE ANNONCES 
De redactie kan geen verantwoor-
delUkheld nemen voor de bonatidi-
teit der onderstaande adressen 
Prijs der annnonces ƒ 0,85 per mm 
exclusief 4 "/o BTW. 

A A N G E B O D E N 
FDC's Nederland El-30, Sur. El-10. 
J. Laman Trip, W. Beukelsstraat 
17, Amsterdam, tel. (020) 94 60 09. 
Griekenland. Zeer mooie collectie 
1854-1959 ter overname wegens be
perking verzamelgebied. Veel hoge 
waarden en complete series, ged 
ongebruikt. Pracht object voor 
voortzetting. Cat. Yvert ruim 
F'r. 7000, prijs ƒ 1750,—. Vergers, 
Middenwal 13, Steenbergen. Tel. 
(01670) 37 13 na 18 uur. 

Zwitserland gevraagd, blokken: 
1934 - 38 - 40 - 41 - 42 - 43 - 4» - 55. 
Yvertnrs.: 16 - 17 - 22 - 62 - 127 -
149/150 - 151/3 - 154/6 - 244/5 - 313/ 
5 - 405/9. Luchtpost nrs.: 1 - 24 -
34. Brieven met uiterste prijs aan 
N.V. Schrada, Coolhaven 100-102, 
Rotterdam. 

Nu of nooit, van elk maar één! 
Nederland FDC E29 tot 78. Antil
len E7 tot 34. Nieuw-Guinea E2 tot 
Eli. Suriname E14 tot E39. Europa 
FDC 1956 - 1959 - 1961 - 1962 - 1963 
- 1964 + zegels. 55 »/» NVPH. Euro
pa alle landen. K. Tams, Zilver-
meeuwstraat 35, Badhoevedorp. 

Klassieke verzameling Frankrijk 
1849-1966 met o.a. nr. 2 tweemaal, 
nr. 6 tweemaal, nr. 18, nr. 47 in 
strip van drie, nr. 66 ongebruikt. 
Bordeaux 1923 ongebruikt, Straats
burg met middelstuk postfns. Lp. 
15, in twee luxe albums; cat. Yvert 
35.000, voor elk aannemelijk bod. 
Telefoon (070) 83 35 86. 

Grote partU coli, bundel- en kilo
waar aangeb. Tel. (01619) 426. 

Aangeboden: betere Nederlandse 
series, postfris, billijke prijs. C. 
WiUemsen, Lou Jansenplein 43-III, 
Amsterdam-W., tel. (020) 11 05 26. 

Te koop (of in ruil voor punt- en 
kleinr. st.) Ned. zeg'els vanaf 1852. 
E. de Vries, v. Hogendorplaan 100, 
Doetinchem. Tel. (08340) 47 84. 

Israël, postfr., full-tab, billijke 
prijzen. Vraag prijslijst. P. Nieu
welink, Veenbesstraat 768, Soest. 

200 Ned, uitsl. grootf, kind., wel-
dad., e.d.; 10"/» hoge waarden; 
minst. 80 versch. ä f 10,—. P. 
Nieuwelink, Veenbesstraat 768, 
Soest. Giro 438590 

Henk Sap, Delft, levert Nederland 
en OG. on- en gestempeld voor 
50"/o. Uitsluitend woensdag en za
terdag afgehaald. Elke week wor
den vele goede collecties los uit-
geprijsd tegen 50"/» zodat elk zegel 
voor half catalogus binnen uw 
bereikt ligt. Daarnaast is tegen 
de laagst mogelijke prijs in voor
raad ELK Nederlands nummer van 
no. 1 tot 900, port, brandkast, 
F.D C. enz. ONGELOOFLIJK? Kom 
maar eens kijken in mijn nieuwe 
winkel, Breestraat 27, Delft. Tel. 
3 51 97. 

Te koop wegens beemd. verz. hon
derden FDC's van Israel, Vati-
caan. Verenigde Naties, Noorwe
gen, IJsland, U.S.A , Canada, Aus
tralië, Ethiophie, Belgié en Enge
land, aan de Yvert-prüzen van de 
postf risse zegelwaarden. Voorts: 
coli. Ned. FDC's sinds 1958 in ge
heel a 50VD N.V.P.H. Br. P. Geul
jans, Zandberglaan 29, Breda. Tel. 
(01600) 3 32 01. 

Te koop of ruil gevr. typenrader-
stempels (blanco) en of aanteken-
strookjes. P. Oudshoorn, Vijfhee-
renlanden 189, Vianen (Z.H.). 

Aangeboden: 50 vers. grootf. Ne
derland (w.o. Kind.) voor ƒ 1,50 
na storting op giro 1994597 t.n.v. 
A. Rutten, v. S. V. d. Haarestr 1, 
Amsterdam. Levering franco. 

Te koop: DuitslandO vanaf 1945/68, 
50"/» cat.w. nrs. vlgs. Yvert of 
Philex ook Davo-albums: Did. (na 
1945 compl.) f 17,50 en Ned. compl. 
ƒ 8.— Beide met vele hawidstr. 
Gen. Eisenhouerstr. 69, Maastricht. 
Gen. Eisenhouwerstr. 69, Maas
tricht. 

Zend mi) 100 zegels in ruil voor 
100 andere. Jac. van Welsenis, 
Coloniastraat 37b, Rotterdam-6. 
Postz.verz. te koop van Ned. en 
O.G. voor ƒ 1600,—. Vele goede 
oude zegels, waarde cat. '70 
ƒ 3500,—. Legioenzegels nr. 402 ä 
ƒ 0,25 p. St. Nr. 403 ä ƒ 5,— p. St. 
Velletje 403B a f 25,— p. st. Br. 
onder nr PH 632, Boom-Ruygrok 
N.V., Haarlem. 

Te koop: t.e.a.b. Een verzameling 
Israël Postfr. m. tab. in Leucht
turm, album, waarde Benco cat. 
1970, ruim j 4300,—. F. W. v. Duim, 
Prinsesselaan 25, Ede (Gld.). 
Prima gespec. verzameling Zwe
den in Facit Album. Vanaf nr. 6 
t /m heden bijna compleet in de 
diverse 2 en 3 z. tandingen, uitge
zonderd de combinaties uit de di
verse boekjes; met luchtpost, 
dienst en porto. Na 1945 bijna com
pleet ongebr. met eerste plakker 
cq. postfris. Yvert frcs. 6000,—. 
Vrijblijvend bod gevraagd. Er valt 
niet te marchanderen. Na afspraak 
verz. te bezichtigen. Brieven onder 
nr. PH 633, Boom-Ruygrok N.V., 
Haarlem. 

Uit oud album per land de collec
tie zegels tot ± 1918 aangeboden. 
Div. zeldzaamheden. Reflectanten 
gelieven te schrijven aan: A. Smit, 
Randwijcklaan 39, Amstelveen. 
200 versch. Wereld ƒ 1,30; 500 ver
sch. ƒ 2,75; 1000 versch. f 6,25; 500 
Europa ƒ3,75; 1000 versch. f9,—. 
Franco uit mijn doubletten. D. van 
Ommen, Populierenlaan 3, Epe. 
Giro 89 78 56. 

Aangeb. partU geh wereld, 8100 st. 
± Frs. Yv. 3000,—, ƒ 250,—. Orig. 
Lindner falzlos bladen. Div. lan
den, 238 st. ƒ 0,65 p. st. Schotting, 
Pieter Lastmankade 42-111, A'dam. 
Tel. 79 78 55. 

Engeland: p.f.z.p. Alle Fos', Wtk. 
Se-tenent, Variëteiten. Lijst op 
aanvraag. Ned. boekjes 57 ƒ 75,—, 
58 f 20,—, 59a ƒ 95,—. 60 ƒ 20,—, 61a 
f 20,— (ƒ 0,40 porti). F. Henderson, 

Rog. V. d. Weydenstr. 31. Eindho-

HongarUe. Wij leveren u alles, zo
wel oud als nieuw, blokken en 
gebieden in prima kwaliteiten. 
Prijslijst gratis. Abo voor nieuw
tjes mogelijk. Completeert nu uw 
(motief) verzameling! Opdrachten 
s.v.p. aan I.P.S., Sassenheimstr. 61, 
Amsterdam-17. Tel. (020) 15 53 04. 

Speciale aanbieding Nederland en 
O.G Postfris 60»/», gestempeld 50»/o 
cat. FDC's vanaf E37 tot E84 ä 60"/». 
E85 tot ElOO ä 80"/». Grote sortering 
gebruikte meest oudere zegels, 
van vele landen, prijs 20 cent per 
Yvert Francs. Aanbiedingen no
vembernummer. Canada, uitver
kocht. Brieven Nikkeis, Haver-
schmidtstraat 85, Den Haag. 

Stuur mij f 5,— aangetekend. En 
u ontvangt 15 oude aanzlchtkaar-
ten van Vlaardingen voor 1940. 
Tevens een stacaravan gezocht m 
ruil voor postzegels van Engelse 
kolomen van zeer goede waarden. 
Ik bezit ook een verzameling 
Amerika van ± ƒ 3000,— welke ik 
er in ruil bij wil geven. Brieven 
met merk en wensen opgeven: 
B. V. Harlingen, P. K. Drossaart-
straat 118, Vlaardingen. Tel. (010) 
34 03 84 

Heel interessante zichtboekjes van 
Nederland en O G. liggen voor u 
klaar Min. afname ƒ 25,—. W. Ba-
rendregt, v. Overschiestraat 10, 
Waalwijk. Tel. 3621. 

Ruil: Bied aan alle postzegels van 
Roemenië. Vraag zegels van Ne
derland en Nederlandse gebieds
delen. Ook nieuwtjes in elke hoe
veelheid. Catalogus Yvert of Zum-
stein. Correspondentie Frans, En
gels, Russisch of Italiaans. Bedi-
van Dumitrascu. C.P. 2063. Bucu-
resti 12, Roemenie. 

G E V R A A G D 
Te koop gevraagd: Ned. postzegels 
van 1852 tot gisteren. Met duide
lijke afstempeling op brief of 
ansichtkaarten. E. Bredenhof, C. D. 
Tuinenburgstraat 210, Rotterdam-
26. Tel. (010) 19 66 50. 
oude ansichtkaarten Ned., buitenl. 
m partijen, en munten, cq . in ruil 
Uwer manco's zegels Ned. + O.G. 
J. v. d. Berge, Nieuwstraat 66, 
Apeldoorn. Tel. 1 62 81 / 3 10 43. 

Te k. gevr. puntstempels en klein 
rondstempels. A. H. Bonefaas, Joh. 
Geradtsw. 132, Hilversum. Telef. 
(02150) 4 48 08. 
Te koop gevraagd: pnntstempel 
168 op alle voorkomende zegels 
(typen en tandingen), tevens op 
brieven en stukken. J. Rijksen, 
Lijsterberg 7, Rhenen. 

Gevraagd: Hong Kong, zegels en 
stukken, zoekt F. L. Maas, Veenen-
daalkade 289, Den Haag, telefoon 
(070) 66 44 56. 
Alle soorten bundels, massawaar, 
kilogoed door A. v. d. Heijden, 
Hengelolaan 119«, Den Haag. Tel. 
67 08 75. 
Gevraagd: 1. Het Nederlandsch 
Tijdschrift voor Postzegelkunde, 
compleet. 2. Het Postzegelblad, 
uitgave H.Ph V.. gedeelte. 3. Het 
Philatelistlsch Maandblad, com
pleet. 4. De Philatelist. 5. Het Ned. 
Maandblad voor Philatelie, jaar
gang 6 nr. 4 en 5. 6. Mijn stok
paardje jaargang 1 en 2. Aange
boden: Het Ned. Maandblad voor 
Philatelie 1929 t /m 1955, bijna 
compleet, los. C. Avezaath, Mar-
nixlaan 28, Utrecht. 

Gevraagd: Eerstedagbrieven, Voor
lopers van Nederland en Overzee 
o.a. Nederland, Toorop 1923, Zee
man 1933, Kind 1933, Crisiszegels 
1934. Zomer 1935-20 juni, Zomer 
1940 - opdruk 7'/! cent C. Ave
zaath, Marnixstraat 28, Utrecht. 
Gevr.: oude prentbr., boeken of 
tndschriften over Friesland. R. 
Plutschouw, Burmanlastr. 38, Sur-
huisterveen. 
Gevr.: proefzegelboekjes Utrecht 
en Rotterdam (1962). Aanb. aan 
J. C. Hali, Ulenpaslaan 51, Am-
hem. Tel. (085) 45 53 28. 
Uit Spec. Cat. N.V.P.H. Ned. lOOfa. 
Ned. Ind. 97B. 180C. 161B. Cura
sao 136A. Alles postfr. of le pi. 
1852 5 C. PI. VI. No 16. 19. 24 31. 
35. 48. 58. 65. 85. 96. Aanb. aan G. C. 
van Balen Blanken, H. Gorterstr. 
13, Amsterdam. 
Proef 97 Cat. van Dieteir, Post-
bewijs la, lb, 2a, 2b. Geuzendam. 
J. Veraart, Kerkstraat 18, Overlan-
gel. 
Te koop gevraagd: Les Variétés 
des Timbres de France van Andre 
Suarnet. Uitgave 1964. Aanbiedin
gen mte prijsopgave aan: H. W. 
van de Vlist, Klarenburg 273, 
Amsterdam-Osdorp. 
Vraag te koop postzegelhandboe
ken op elk gebied, aanbiedingen 
met prijs: J. G. ter Weele, Perik-
weg 27, Enschede. 

DIVERSEN 

Verzamelt u V.N. en/of V.E.?7 
Ja? Wordt dan lid van de gespec 
Vereniging op dit gebied. Secreta
riaat: C. Spoelman, Irisstraat 18, 
Ridderkerk. Tel. (01804) 47 55. 
Muntenalbums. Nieuwe prijslijst 
gratis. Meinhart, Vlaskamp 200, 
Den Haag. 

BUITENLAND 
Motiefzegels uit Afrika, zeer goed
koop, naar mancolijst of in abon
nement. Ik lever 235 landen in 
abonn. Prijslijst gratis. Scheldt, 
6301, Atzbach, Duitse Bondsrepubl. 

Aangeboden: T.b.v. verenigingen: 
rondzendboekjes Scandinavië (veel 
motiefzegels). Ruil: Voor 100 ver
schillende gebruikte NL en O.G. 
geef ik idem Scandinavië voor 
zelfde Yvert-waarde. N. J. Har-
togsveld, Lójtoftevej 58, DK 4900, 
Nakskov, Danmark. 
Gratis prijslijst van zegels en 
FDC's van Zwitserland, Liechten
stein, Oostenrijk en Vaticaan 
vraagt u aan bij F. G. Huber, Fich-
tenstrasse 43 CH 9240, UZWIL, 
Zwitserland. 
Kartonnen doos met circa 10.000 
onafgeweekte zegels van overzee, 
onuitgezocht, rembours, D.M. 20,—. 
H. Schmidt, D 4816 Sennestadt, 
Tannenweg 19a. Duitse Bondsrepu
bliek. 

Verzamelaar in Zuid-West-Afrika 
zoekt ruilpartner in Holland en 
voor de Overzeese gebieden. Aan
geboden wordt Bondsrepubliek 
Duitsland en D.D.R., Zuid- en 
Zuid-west Afrika, Zuid-Amerika, 
Australië, gestempeld en onge
stempeld. Correspondentie in Hol
lands, Duits of Engels. J. M. Hei-
mann, P.O. Box 5490, Windhoek, 
S.W.A. 10, Koch Str. Klein-Wind
hoek, South-West-Africa. 

Roland Welkens Brasov Romania 
Str. Armatei Rosii 20, zoekt ruil
partner Nederland, België. Corr. 
Duits, Frans, Engels. 

Ruil gezocht vanuit de U.S.A. 
Zend 1010-500 moderne gebruikte 
grootformaat-zegels van Nederland 
en U ontvangt hetzelfde aantal 
van U.S.A., Canada en Australië. 
Correspondentie graag in het 
Engels. Jack Stern, 19923 Ashton, 
Detroit, Michigan-48219, U.S.A. 

Ruilpartner in Holland gezocht. 
Geef Italië, Duitsland en Frank
rijk. Basis Michel of Yvert. Kurt 
Hofmann, 6451 Dörnigheim, Her
mann Lóns Str. 3. 
Zegels van Israël: Wordt lid van 
de ,,Eilat" club voor toezending 
van nieuwe uitgaven tegen post-
prijs en zes andere voordelen. 
Vraagt gegevens aan: Eilat Stamps 
Club, P. 542, Eilat, Israel 
Alle verzamelgebieden. Postzegels, 
ansichtkaarten biervilties luci
fersetiketten Scandinavische ge
ïllustreerde tndschriften, munten, 
gesteenten, adresliisten toeadres
sering van tiidschriften. nieuw-
tjesabonnementen tesen kostprijs 
en nog veel meer biedt u- M. 
Koopman, D 2901 Achternmeer, 
Duitse Bondsrepubliek. Corresp. 
Duits, inlichtingen tegen retour
porto. 

ZWOLSE POSTZEGELHANDEL biecit aan: 
Malta, Yvert 325/331 compleet f 2 8 , -
Omnibus compl Engelse Kolomen. I T U , 32 landen . . . . ƒ68,— 
Omnibus compl Engelse Kolomen Churchi l l , 33 landen . ƒ79,— 
Omnibus compl Engelse Kolomen, Unesco. 24 landen . . ƒ73,— 
Omnibus compl Engelse Kolomen Voetbal Cup 20 landen ... 28,— 
Omnibus compl Koninkli jk bezoek Brits West Indiè ƒ 17,25 
RODEHAANSTRAAT14 - ZWOLLE - Geopend vr 19 00-2100 za 9 30-18 00 
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WILT U NET ALS VELE HONDERDEN INVESTMENT 
ABONNEES 
voor een vast bedrag van slechts ƒ 15,— per maand, éénmaal per kwartaal 
alle nieuwe uitgiften van: België, Frankrijk, West-Duitsland, Zwitserland, 
Engeland, Spanje, Oostenrijk, Luxemburg, Vatikaan en Fr. Andorra ont
vangen? 

GEEFT U DAN NU OP PER 1 JANUARI 
Twee jaar geleden startten wij met Investment Philatelie. Na een succes
volle start in het eerste jaar, maakten wij ook in het afgelopen jaar een 
periode van snelle groei door. in deze periode verdubbelde het aantal leden. 
Dit was niet in de laatste plaats te danken aan de recommandatie van vele 
enthousiaste investment-abonnees. 

BENT U NOG GEEN LID? 
Stort dan heden nog ƒ30,— op onze rekening, als eerste betaling voor de 
maanden januari en februari, of ƒ45,— voor het hele kwartaal en stuur 
onderstaande inschrijfbon aan ons op. 

r INVESTMENT PHILATELIE 1 
Hierbij geef ik mij op als investment-abonnee met ingang van 1 januari voor (aantal 
Invullen) abonnement(en) tegen een maandelijks bedrag van ƒ15,—. Ik ontvang hiervoor alle 
nieuwe postzegels van de bovengenoemde landen. Het bedrag voor de maanden 

maak ik hierbij tegelijk over. 

NAAM 

ADRES 
PLAATS 

anthony bohnenn 
I Jac. van Lennepstraat 58 Amsterdam. Postgiro 787465. Bank: H.B.U. Amsterdam J 



m/o HET GROTE 
NEDERLAND EN OVERZ. 

ALBUM 
GEB. DELEN 

• S j i * 
Skandinavla 

Geheel linnen, donkerblauwe stempelband, 
uitgevoerd in goud en blauw. Prima papier, 
bladen op royaal formaat, voorzien van 
clichés. Gewicht 2'/2 kg Prijs ƒ16,— 
Idem, alleen NEDERLAND ƒ10,50 

E!yo LANDEN ALBUMS 
Indonesia ƒ10,— 
België 25,— 
Luxemburg 17,50 
Frankrijk 25,— 
Monaco 20,— 
Groot-Brittannié 15,— 
Ierland 12,50 
Spanje I (tot 1945) 20,— 
Spanje II (na 1945) 20,— 
Itahe 25,— 
Vaticaan 15,— 
Duitsland I (tot l&fö) 20,— 
Duitsland II (na 1945) 25,— 
Oostenrijk 25,— 
Zwitserland 22,50 
Denemarken 15,— 
Noorwegen ,, 15,— 
IJsland 15,— 
Zweden 15,— 
Finland 15,— 
Skandinavié ,,50,— 
Europa (met Nato, enz.) , 17,50 
Formaat 23x271/2 cm: 
United Nations 10,— 
Rotary 10,— 
ALLE ALBUMS INCL. SUPPLEMENT 1968 
BIJ IEDERE HANDELAAR VERKRIJGBAAR 

Eyo Albums-F.D.C. 
Voor het verzamelen van ,,eerste-dag-enveloppen" 

De allermooiste I Aansluitend bij de grote 
DAVO-albums. Geheel linnen, donkerblauwe 
stempelband met het Nederlandse wapen. 

GROOT FORMAAT: 341/2x25 cm, inhou
dende 15 mappen met plaats voor 90 en
veloppen 

Er zijn vier uitvoeringen en wel met opschrift: 
NEDERLAND EN OVERZEESE 
GEBIEDSDELEN, 
alleen NEDERLAND, 
BELGIË/BELGIQUE, 
of FIRST DAY COVERS Prijs ƒ15,— 

Extra losse mappen 
3-delig (voor 6 enveloppen) bestelnr. G 3 
2-delig (voor 4 enveloppen) ,, G 2 
1-delig (voor grote stukken) ,, G 1 

Per stuk ƒ0,75 

KLEIN FORMAAT: 28x24 cm, met 15 map
pen voor 60 enveloppen, banden m rood, 
helderblauw of groen linnen. Opschrift FIRST 
DAY COVERS. Prijs ƒ10,— 
Extra losse mappen: 
2-delig (voor 4 enveloppen) bestelnr. K 2 
1-delig (voor grote stukken) K 1 

Per stuk ƒ 0,50 

UITGEVERIJ D A V O DEVENTER 

P R I J Z E N noemen we hier niet!! 
Die staan reeds m onze nieuwste P M., welke we u op aanvraag 
gratis zenden Daarin vindt u meer dan 2000 zeer voordelige 
aanbiedingen van-
NEDERLAND, NED.-INDIË, NED.-NIEUW-GUINEA, NED.-ANTIL-
LEN, SURINAME, enz , van zowel postfris als gestempeld, com
pleet of los En FDC's i i i 
INDONESIA: de grootste keus tegen de laagste prijs. 
MOTIEF- en GROOT-FORMAAT-samenstelhngen voordeliger dan 
waar ook 
CADEAU geven we 40 complete series Indonesia, Hawidstroken, 
albums en/of stockboeken, naar ieders keus. 
Aanvragen enz bij. 

J. Bijlsma - Zutphen 
Schimmelpennmcklaan 3 - Tel. (05750) 33 11 Giro 927678 

ZICHTZENDINGEN ! ZICHTZENDINGEN I 
Van de volgende landen hebben wij uitgebreide zendingen voorradig 
DENEMARKEN NOORWEGEN, ZWEDEN, IJSLAND ENGELAND, IERLAND, 
MALTA GIBRALTAR en CYPRUS zoveel gebruikt als ongebruikt, bovendien 
Zwitserland gebruikt vanaf 1915 en eenvoudig Australië tot 1945 gebruikt 
Minimumuitname ƒ40.— Porto wordt door ons betaald 
Vraagt nu nog een zending aan S v p referenties opgeven 

POSTZEGELHANDEL O. OPSCHOLTENS 
VRIJHEER VAN L S L A A N 393 ■ PAPENDRECHT  TELEFOON (01850) 5 23 59 

ISRAËL speciale aanbied 

15 
16 
27/28 
31 
32/33 
48 
49 
50/51 
55 

" m e t tab  Benconrs 
f 3 0 . 

3 0 , 
3 0 
1 2 , 
4 5 , 
2 0 . 

4 , 
6 0 , 
5 , 

56/58 
60/62 
63 
68/69 
70 
71 
72 
76 
BM 

Teruggaverecht gedurende 3 
Bestellingen onder 
Boom Ruygrok N V , 

ng 

f5,
17,50 
12 
8 , 

1 0 , 
6,50 
3 , 
4 , 

130, 

dagen 
nr PH616 aan 
Haarlem 

1 

De sluitingsdatum 
van het maartnummer 

is gesteld op 
21 februari 1970 

NU ZICHTBOEKJESÜ 
Zelfbediening thuis Geen wachten, maar op uw t i jd en plaats prettig uit
zoeken 
Voordelen: BILLIJKE PRIJZEN, f i latel ist ische frankering 
NED en O R (gebruikt/ongebruikt), WESTEUROPA, SKANDINAVIË, USA 
Zie advertentie elders in dit blad Vraagt proefzending. 

OVERDUIN ZICHTZENDINGEN SOEST 
VERL KOLONIEWEG 16 

SPECIALE ENVELOPPEN EN MAXIMUMKAARTEN 
N Purg Wetb 2 krt p stel f 2,25 Geb nieuwe Prins en Inschr Burg 
St V Nijmegen 2 env en 2 k r t , p stuk ƒ1,65 Tr. World Radio, Bonaire 
max krt f 1 95 Pr v Wales 21 jr 2 sp krt p stel f 4.45 50 jr R v 
Arbeid krt en env p stel f 2.50 

Bestel als regel, bij POST EN ZEGEL 
Dorpsstraat 13 - Abbekerk - Telefoon (02298) 278 

JAC. ENGELKAMP BIEDT AAN 
NEDERLANDS-INDIË 
Nr 21 gebr f9,-, nr 16 gebr ƒ 1 5 , - , nr 30 gebr ƒ 2 5 , - , nrs 31-37 gebr 
ƒ 1 0 - , nr 45 gebr f3 ,50, nrs 135-137 f 12,-. gebr en ongebr , nrs 160-
166 ong pi f 6 5 , - , nrs 167-170 ong pi f 1 0 , - , nrs 172-175 ong pi 
f 13,50 nrs 167-170 gebr f6 ,50, nrs 172-175 gebr f9 ,50, 176-179 ong pi 
f8 ,50, nrs 176-179 gebr f5 ,50, nrs 182-185 ong pi f 1 0 , - , nrs 182-185 
gebr f3 ,75, nrs 217-220 ong pi f 1 4 , - , nrs 221-225 ong pi f8,75. nrs 
221-225 gebr f5 ,50, nrs 226-227 ong pi f5 .50 , nrs 226-227 gebr f2 .75 , 
nrs 230-234 ong p! f 6,75, nrs 230-234 gebr f 3,25, nrs 239-240 ong f 2,75, 
nrs 241-245 ong f4.75. nrs 241-245 gebr f3 .25, nr 264 gebr f 9 , - , nrs 
282-285 ong f6,75, nrs 290-292 ong f 1 1 , - , nrs 293-297 ong f 1 4 , - , 
nrs 293-297 gebr f 1 1 , - nrs 304-316 ong f6 ,50, nrs 322-332 onq f 1 6 , - , 
vlq nr 13 ong f 13,50 
Bovenstaande aanbieding zonder plakker 30 % duurder. 

JAC. ENGELKAMP 
Spuistraat 301 - Amsterdam - Giro 312696 - Telefoon 23 09 98 



de perfecte albums voor de „up to date" verzamelaar 

In deze groot-formaat (31 'A x 26 cm) albums zijn alle afbeel
dingen van frankeer-, automaat-, luchtpost-, port- en dienst-
zegels voorgedrukt op prima houtvrij papier 
De banden zijn vervaardigd van kunstleer (in diverse kleuren 
verkrijgbaar) en op rug en fond voorzien van goudkader 
Messing schroeven completeren het geheel 

Alle zegels van Nederland, Nederlands Indie, Nieuw Guinea, 
Curasao, Nederlandse Antillen en Suriname 
Inclusief supplement 1969, dus totaal 201 bladen 

Uitsluitend de zegels van Nederland 
Inclusief supplement 1969, totaal 84 bladen 

Alle zegels van Nederlands Indie, Nieuw Guinea, Cura?ao, 
Nederlandse Antillen en Suriname 
Inclusief supplement 1969, totaal 117 bladen 

"7 fT O 

Alle zegels van de Republiek Indonesia vanaf 1950 en West-
Irian vanaf 1963 
Inclusief supplement 1969, totaal 46 bladen 

f~r, 

Bovenstaande drie delen m een band verzameld 
Inclusief supplement 1969, totaal 247 bladen 

Elk jaar eind januari zijn voor deze albums de supplement-
bladen verkrijgbaar 
Uw handelaar zal u gaarne de collectie Holland-Albums tonen 

POSTBUS 39 


